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Α Π Ο Φ Α  Ζ 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΣΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  

 
            ΄Δρνληαο ππφςε: 
 
            1. Σηο δηαηάμεηο:  
               α. Σσλ άξζξσλ 41, 54 θαη 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄-98) . 
               β. Σνπ Ν.1481/1984, „‟Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο” (Α΄-152) φπσο 
ηζρχνπλ.  
               γ. Σνπ Ν. 2800/2000 „‟Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, 
ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α΄-41), φπσο ηζρχνπλ.   
               δ. Σνπ Ν. 2362/1995, “Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α΄-247), φπσο ηζρχνπλ . 
               ε. Σνπ άξζξνπ 24 „‟Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο‟‟ 
ηνπ Ν.2198/1994 „‟Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη……………… θαη άιιεο 
δηαηάμεηο‟‟(Α΄-43), φπσο ηζρχνπλ.  
               ζη. Σνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2072/1992 (Α΄-125) „‟Ρχζκηζε επαγγέικαηνο εηδηθνχ 
ηερληθνχ πξνζζεηηθψλ θαη νξζσηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ινηπψλ εηδψλ απνθαηάζηαζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο‟‟. 
               δ. Σνπ άξζξνπ 6 „‟Καηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟ ηνπ Ν.2452/1996 „‟Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνζθχγσλ θαηά ηξνπνπνίεζε 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-283), φπσο ηζρχνπλ .  
               ε. Σνπ Ν. 2690/99 „‟Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ 
(Α΄-45), φπσο ηζρχνπλ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ  ΣΟΤ  ΠΟΛΗΣΖ   
ΑΡΥΖΓΔΗΟ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΣΜΖΜΑ 2ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  
Π. Καλειινπνύινπ 4  101  77 ΑΘΖΝΑ 
ΑΡΜΟΓΗΟ :Π. ΟΤΛΟΠΟΤΛΟ, Αζηπλ. Α΄  
ΣΖΛ:2106926798  - FAX: 2106995669  
ΑΡΗΘΜ.ΠΡΩΣ.: 8041/6/143-β 

Αζήλα,     24     Ηνπλίνπ    2014 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΤΠ ΑΡΗΘ.  5/2014 
 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  
(ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ)  

Δ ΔΤΡΩ – ΔΛΔΤΘΔΡΟ  
 

ΔΗΓΟ ΠΑΡΟΥΖ: Παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ησλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ επξχηεξν 
ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ λέσλ Τπεξεζηψλ πνπ εληάρζεθαλ 
κε ηνλ Ν.4249/2014 ζηηο Γ/λζεηο ηνπ Αξρεγείνπ. 

 
(Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄) 
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               ζ. Σνπ Ν. 1599/86 „‟ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-75), φπσο ηζρχνπλ. 
     η. Σνπ Ν. 2859/2000 „‟Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο‟‟ (Α΄-248), φπσο 
ηζρχνπλ. 
     ηα. Σνπ Ν. 1650/1986 „‟ Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο‟‟ (Α΄-160). 

               ηβ. Σνπ Ν. 4013/2011 „‟χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
θαη Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ…‟‟. 

     ηγ. Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3193/2003 „‟Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄- 266). 

     ηδ. Σνπ Ν. 3548/2007 (Α-68) „‟Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟, φπσο ηζρχνπλ. 

    ηε. Σνπ Ν. 3861/2010 „‟Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α-112). 

    ηζη. Σνπ άξζξνπ 68 Ν.3863/2010 „‟Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 
ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο‟‟ (Α-115).  

    ηδ. Σνπ άξζξνπ 22 Ν.4144/2010 „‟Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο‟‟ (Α-88).  

    ηε. Σνπ Ν. 3886/2010 „‟Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − 
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 
76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).‟‟ (Α΄-173), φπσο ηζρχνπλ. 

    ηζ. Σνπ  Ν. 4152/2013 „‟Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 
4093/2012 θαη 4127/2013. 

               θ. Σνπ Ν. 4249/2014 „‟Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 
ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄-
73).  

               θα. Σνπ Ν.4155/2013 „‟Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (Α΄- 120), φπσο ηζρχνπλ.  

               θβ. Σνπ Ν.4250/2014 „‟Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄-161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο‟‟ (Α΄ - 74). 
               θγ. Σνπ Π.Γ. 118/2007(Α΄-150)  „‟Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)‟‟.  

               θδ. Σνπ Π.Γ. 14/2001 „‟Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟, φπσο 
ηζρχνπλ. 

               θε. Σνπ Π.Γ. 60/2007 „‟Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ‟‟, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
6εο Ννεκβξίνπ 2005 (Α΄-64). 

               θζη. Σνπ Π.Γ. 184/2009 „‟χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη 
θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ‟‟ (Α΄-213). 

               θδ. Σνπ Π.Γ. 215/2007 (Α΄-241) „‟χζηαζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ θαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο‟‟.  

     θε. Σνπ Π.Γ. 113/2010 „‟Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο‟‟ (Α΄-194), φπσο 
ηζρχεη. 

               θζ. Σνπ Π.Γ. 85/2012 (Α΄-141) „‟Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη 
θαηάξγεζε ππεξεζηψλ‟‟. 
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            2. Σηο απνθάζεηο:  
                  α. Σελ  ππ΄ αξηζ. 2/37572/ΓΠΓΚ απφ 27.5.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ „‟Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο‟‟. 
 
                  β. Τπ‟αξηζ. Π1/2380 απφ 18.12.2012 θ.π.α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ-Δζληθήο 
Άκπλαο-Δζσηεξηθψλ-Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ-Τγείαο-Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε-Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ „‟Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ‟‟ (Β΄-3400).  
                 γ. Τπ‟ αξηζ. 7004/3/63 απφ 03.06.2014 ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε „‟Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά 
φξγαλα‟‟ (Β΄-1404). 
                 δ. Τπ‟ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18369 απφ 25-09-2002 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο „‟Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ75)‟‟ (Β΄-1276).   
                 ε. Τπ‟ αξηζ. 8028/1/242-α απφ 5.11.2013 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο  θαη  Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε „‟χζηαζε -πγθξφηεζε 
Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο     Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟, φπσο ηζρχεη.  
                 ζη. Τπ‟ αξηζ. 8041/6/91-α΄ απφ 07.06.2013 ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο 
Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο „‟ πγθξφηεζε επηηξνπήο 
ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ – απαηηήζεσλ θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 
γξαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο‟‟. 
 
              3. Σελ ππ΄ αξηζ. 14873/395 απφ 4.4.2006 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ.  
 
              4. Σελ ππ΄αξηζ. 2/70914/0026 απφ 28.9.2012 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
„‟Κξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ‟‟.        
 
               5. Σν ππ΄αξηζ. 1742/14/998087 απφ 16.6.2014 έγγξαθν Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α./ 
1ν Σκήκα „‟Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ην έηνο 2015‟‟. 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  
 
           1. Πξνθεξχζζνπκε δηαγσληζκφ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο (ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ), κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε ΔΤΡΩ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 
ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε θαη ππεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο απηέο αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο.  
 

 2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δύν 
(52) εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 
Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  
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3 α.ΣΟΠΟ  - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 
 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
Π. Καλειινπνύινπ 4, 101 77 ΑΘΖΝΑ 

8 όξνθνο- γξαθείν 5 

25.8.2014 Γεπηέξα  12.00 

 
              β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 
              γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄, απφ ηε Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α. 
              δ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ πελήληα (150) εκέξεο 
(εκεξνινγηαθέο), πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
              ε. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη, σο 
απαξάδεθηε. 
 
            4.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  
                α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
                β. Δλψζεηο πάξνρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
                γ. πλεηαηξηζκνί  
                δ. Κνηλνπξαμίεο πάξνρσλ  
                   Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη 
δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή, απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 
θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ΄ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο: 

 

α.   ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

β.   ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
                  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

δ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ε.   ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ & ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ζη. ΤΠΟΓ. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

δ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

ε. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ΄ 

              
 

 6. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη  ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα 
ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξίπησζε επείγνληνο, ε 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο .     
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7. Δθφζνλ, δελ παξέρεηαη κε ειεθηξνληθφ κέζν ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ 
Π.Γ. 60/2007, ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή (ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ), ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ελ γέλεη ζε φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα,  
ηφηε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ) θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα 
απνζηέιινληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο (νηθνλνκηθνί θνξείο) εληφο έμη (6) εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ρνξήγεζήο ηνπο, εθφζνλ ε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
            8. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (νηθνλνκηθνί θνξείο) 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά  έγγξαθα απηήο (Π/μεο), κέρξη ηελ 1.8.2014 θαη 
ώξα 14.00, απηά γλσζηνπνηνχληαη ζε απηνχο ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ απηέο 
(πιεξνθνξίεο) έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα.  
 
            9.  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Γεκφζην, 
ζηε δε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε.  
 
            10. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.astynomia.gr/→ Οδεγόο ηνπ Πνιίηε→ 
Πξνθεξύμεηο/Γηαγσληζκνί. 
 
            11. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε :  
               α. Σνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο .  
               β. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο παξέρνληαη απεπζείαο απφ ηε Γ/λζε 
Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ/Α.Δ.Α.,  Π. Καλειινπνχινπ 4 - 101 77 ΑΘΖΝΑ , ηει: 210-6977249. 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΚΣΖ  
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 
ΑΣΤΝΟΜΟ Α΄ 

 

Ο  ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ 
 
 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑΑΛΑΚΖ  
ΑΣΤΝ. ΤΠΟΓ/ΝΣΖ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΑΚΖ 
ΣΑΞΗΑΡΥΟ  

 

 

 

 

Γηα ηελ Αληηγξαθή  
Αζήλα, Απζεκεξόλ  

Σν 2ν Σκήκα ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ / Α.Δ.Α. 
 
 
 
 

        ΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
                    ΑΣΤΝΟΜΟ Α΄ 
 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΑΚΖ 

ΣΑΞΗΑΡΥΟ  

 
 

http://www.astynomia.gr/


 
 

6 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α’ 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΥΩΡΩΝ  
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 

Σν έξγν αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν 
ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 24.400 η.κ., θαη ζπγθεθξηκέλα:  
α)    Σνπ θηηξίνπ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΖ / Α.Δ.Α. απφ ηνλ 8ν φξνθν έσο ην ηζφγεην & Β΄ ππόγεην 
(ΔΚΔΓΗΚ.),  ζηελ νδφ Π. Καλειινπνχινπ 4, επηθάλεηαο 14.000 η.κ. 

β)   Σσλ γξαθείσλ Γηαρείξηζεο - θξνπξάο & θηλήζεσο ηεο Γ.Α.Π.& Δ.Λ./Α.Δ.Α 
πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ 
ΣΑΞΖ &ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ επηθάλεηαο 350 η.κ.  

γ)  Σεο Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο / Α.Δ.Α. πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 
ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 400 η.κ. 

δ)  Σεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Α.Δ.Α. πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 600 
η.κ. 

ε)    Σσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πξψελ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο επί  
ηεο   νδνχ Λ. Μεζνγείσλ 96, φπνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
& Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ηζνγείνπ & Α΄ νξφθνπ) θαη ην Κπιηθείν 
απηήο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000 η.κ..        

ζη)  Σεο Γ/λζεο Αζθάιεηαο / Α.Δ.Α,(πξψελ  Γεκόζηαο Αζθάιεηαο) πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , 
επηθάλεηαο 400 η.κ. 

  δ)  Σσλ γξαθείσλ  ΗΓΡΤΜΑ «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο » , πνπ βξίζθνληαη 
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 
150 η.κ. 

  ε)   Σσλ γξαθείσλ Θξεζθεπηηθήο Τπεξεζίαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο & « Η. Ν. 
Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ» , πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο 
πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, επηθάλεηαο 600 η.κ. 

  ζ)  Σσλ γξαθείσλ Αιιεινγξαθίαο ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ & 
Δζσηεξηθώλ Λεηηνπξγηώλ/ Α.Δ.Α., έλαληη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξψελ 
ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο   -Μεζνγείσλ 96 – επηθ.  100 
η.κ.  

  η)   Σσλ ζθνπηώλ θύιαμεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο  
πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθαλείαο 50 η.κ. 

 ηα)   Σεο Γεληθήο Γ/λζεο Αζθαιείαο Δπηζήκσλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο πξψελ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο – Μεζνγείσλ 96 – επηθαλείαο 1.100 η.κ. 

ηβ)  Σεο Γ/λζεο Αιινδαπώλ/Α.Δ.Α./3ν.Σκήκα Δπηηξνπήο Πξνζθπγψλ Αζχινπ, 
ζηελ πεξηνρή Βχξσλα - νδφο Αιαηζάησλ & Καιιηπφιεσο  επηθαλείαο 250 
η.κ.. 

 ηγ)  3ν. Σκήκα Ηζηνξίαο- Δθδόζεσλ/Γ-λζεο Δπηθνηλσλίαο & Σκήκαηνο 
Δθπαίδεπζεο Γ.Α.Γ.Α., θαη ηνλ πξναχιην ρψξν , επηθαλείαο 1.800 η.κ. – Λ. 
Κεθηζίαο 23 – Μαξνχζη. 

 ηδ)  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α – 6ν. Σκήκα, 3ν. Σκήκα Γαπαλψλ, Τπεξεζία 
Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ, Δπίηξνπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ – Παηξ. 
Κσλ/λνπ 18 – Ν. Φηιαδέιθεηα, επηθ. 2.000 η.κ. 

 ηε)   Τπεξεζία Μνπζηθήο Αζελψλ  - Ηζρνκάρνπ 1 – Εσγξάθνπ , επηθ. 600 η.κ. 
 ηζη)  Πεξηβάιινλ ρώξνο θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Γ.Σ. & Π.Π. – Αξρεγείνπ 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο. 

 

 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 5/2014 Α.Δ.Α.] 
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ΚΩΓΗΚΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 
CPV 

90911200-8 

ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΠΑΡΟΥΖ  
 

Οη Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζα παξέρνληαη απφ ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο κέρξη θαη ηελ 31.12.2015.  Ζ Τπεξεζία καο ζα δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα πξναίξεζεο, γηα επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο κνλνκεξψο γηα ηξεηο 
επηπιένλ κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ, κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο, ηηκέο θαη πξνυπνζέζεηο, εθφζνλ εμαζθαιηζζνχλ νη αλαγθαίεο πξνο 
ηνχην πηζηψζεηο. 

 

Π/Τ  ΓΑΠΑΝΖ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΠΟΤ  ΒΑΡΤΝΔΗ 

 

 
Κ.Α.Δ. 

375.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξναίξεζεο γηα παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηξεηο (3) επηπιένλ 
κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ [ήηνη #300.000,00#€ γηα έλα 
(1) έηνο]. 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ΔΦ  43- 110  
„‟ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ‟‟    
0875 

ΤΝΟΛΟ  
ΚΡΑΣΖΔΩΝ 
ΔΠΗ% 

 

6,6572% 
[αλάιπζε θξαηήζεσλ ππέξ:  
(1) Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10%  
Ζ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% & επ΄απηνχ 20% εηζθνξά 
ππέξ Ο.Γ.Α. 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α./Σ.Π.Α.. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, θαη Μ.Σ.Π.Τ. 0,96%, Οη 
θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 2% & επ΄απηνχ 20%εηζθνξά  
ππέξ Ο.Γ.Α.] 
Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο ηηκήο πξνζθνξάο, πξνηνχ 
ζπκπεξηιεθζεί ζ‟ απηή ν Φ.Π.Α.  
 

ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  ζα παξαθξαηείηαη ν  
πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, φπσο ηζρχεη, θφξνο 
εηζνδήκαηνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
       1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
          1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Π.Γ. 118/2007 ζηελ Διιεληθή γιώζζα, κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν αληίηππα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν)  . 
   
          1.2  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη  εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε  ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
               - Πξνζθνξά  πνπ  νξίδεη  ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν  ηνπ  παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε.   
           

1.3  ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
               1.3.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
               1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα . 
               1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. 
               1.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
               1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
           
        1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
               1.4.1 ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία .    
     1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε „‟ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο 
νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, 
θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη 
ην ηειεπηαίν . Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 
αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35 θ.ν.θ.). 
     1.4.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε „‟ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟. 
     1.4.4. Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ .  
               1.4.5. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ,  
ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ,  λα  ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ   θπξίσο   θάθειν,   ηφηε   απηά  
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο  θάθειν  κε  ηελ έλδεημε   "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   
ΠΡΟΦΟΡΑ"   θαη   ηηο  ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   
 
         1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα 
έλλνκα  ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε 
„‟πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα‟‟.  ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ .  

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  5/2014 Α.Δ.Α.] 
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          1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο 
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ΄απηή δηνξζψζεηο πνπ 
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ .  
 

1.7.  Ζ  απνζθξάγηζε  ησλ  πξνζθνξψλ  γίλεηαη  δεκφζηα  απφ ηελ αξκφδηα  Μφληκε  
Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
(ΜΔΠΑΠ / Α.Δ.Α.).  

         - Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο  ησλ  πξνζθνξψλ  ηελ  εκεξνκελία  θαη  ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε.                          

         - Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξόζεζκεο .   

      1.7.1. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :  
                           - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο   
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη  απφ  ηελ Δπηηξνπή φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  
                          - Οη  θάθεινη  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  δελ  απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη  θαη  ζθξαγίδνληαη  απφ  ηελ  Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν 
νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη  κε ηα άιια 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθέο πξνζθνξέο, κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
αξκνδίσο.    
                1.7.2.  Ο παξαπάλσ λένο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε 
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζθξαγηζκέλσλ 
θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κφλν ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο,                  
ζε εκεξνκελία θαη  ψξα  πνπ  ζα  γλσζηνπνηεζεί  ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 
δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε – εηδηθή πξφζθιεζε  πνπ  ζα  ηνπο   απνζηαιεί.    
                1.7.3.  Οη  θάθεινη  ησλ  νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ,  γηα  φζεο πξνζθνξέο δελ  
θξίζεθαλ  θαηά  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ ηερληθψλ   θαη  ινηπψλ  ζηνηρείσλ  -  απνδεθηέο,   δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.   
                1.7.4. ΄Οζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  
                 - Ο ρξόλνο πξόζβαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα 
ππνβιεζνύλ, νξίδεηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 
απνζθξάγηζήο ηνπο .  
                 - Ο ζπκκεηέρσλ πνπ ιακβάλεη γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν 
πξφζβαζεο, ζα ππνγξάθεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε, πνπ ζα ηεξεί, γηα ην ζθνπφ απηφ ε 
Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην 
ρξφλν γλψζεο απηνχ .  
 
  1.8. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1,  ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 θαη άξζξνπ 8α παξ. 3 ηνπ π.δ. 
118/2007 θαη άιισλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΚΔΦ. Α΄ ηνπ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ΄ ηεο παξνχζαο .  
       1.8.1.  Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 θαη ησλ άξζξσλ 8 & 8α (φπσο απηά δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα) ηνπ π.δ. 118/2007 
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό .  



 
 

10 

 1.9. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄απηφλ, κε βεβαίσζε  παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζην  λ. 2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ην άξζξν 6 παξ. 2 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 (φπσο απηά δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα) ηνπ 
π.δ. 118/2007 δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ΚΔΦ.  Γ΄& Γ΄ ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ΄ ηεο παξνχζαο.   
        1.9.1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ (ζηαδίνπ 
θαηαθχξσζεο), γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Μφληκε Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Μ.Δ.Π.Α.Π./Α.Δ.Α.) ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ ζα νξηζζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε .  
                 1.9.2. ΄Οζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο (ΚΔΦ. Γ΄& Γ΄ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 
Δ΄), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ,  εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 
ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία  απνζθξάγηζήο ηνπο. Γηα ην ρξφλν 
γλψζεο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνγξάθεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε, 
πνπ ζα ηεξεί ε  αξκφδηα πξνο ηνχην Τπεξεζία (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α.)  θαη ζα απνηειεί ην 
κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γλψζεο απηνχ.  
 
 1.10. Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο .  
           1.10.1. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο .  
                     1.10.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε .  
 
           1.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
          1.11.1. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ 
αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 
κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ .  
                     Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν .  
          1.11.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο 
απαξάδεθηεο.   
          1.11.3.  Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη .  
                   1.11.4. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηε 
ΜΔΠΑΠ/Α.Δ.Α., ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ:  
                            Η.  Καη΄ αξρήλ απνδνρή πξνζθνξψλ: Αξρηθψο ε Τπεξεζία αμηνινγεί ηα 
ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά ηνπ π.δ. 118/2007 θ.ι.π. πνπ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο Γ/μεο, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηαιήμεη ζηηο θαη΄ αξρήλ απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο.  

                ΗΗ. Σερληθή αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Σν ηερληθφ κέξνο ησλ θαη΄ αξρήλ 
απνδεθηψλ πξνζθνξψλ δηαβηβάδεηαη ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα γλσκνδνηήζνπλ πνηεο απφ ηηο θαη΄ αξρήλ απνδεθηέο 
πξνζθνξέο είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο  

              ΗΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ θαη΄ αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ .   

             IV. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ε Τπεξεζία αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007, γηα 
λα αλαδείμεη απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ 
θαιέζεη λα ππνβάιιεη φπσο πξνβιέπεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο. 
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              V. Απνζθξάγηζε θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαθχξσζεο, πνπ απηφο θαηέζεζε.  
       

1.12. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κόλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο 
επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ησλ Αζηπλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Παξαηήκαηνο Α΄ παξνύζεο πξνθήξπμεο, άιισο νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη, 
σο απαξάδεθηεο.  
 
 

2. ΔΓΓΤΖΔΗ 
 

           2.1. Οη εγγπήζεηο έρνπλ ηνλ ηχπν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ απνηειεί απηνηειή 
ζχκβαζε θαη εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.  
Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε .  
 
           2.2.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό: Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%,επί ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο 
(Π/Τ δαπάλεο), κε Φ.Π.Α.  

         2.2.1. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα 
πξέπεη  λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄) θαη πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 
δηαθήξπμε .    
                    2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ αλαγθαία 
ζηνηρεία, άιισο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε : 
                              α. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιιεη 
νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη  απεπζχλεηαη. 

         β. Σνλ αξηζκφ ηεο πξνθήξπμεο . 
         γ.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
         δ.  Σελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 
         ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 
 
2.3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 

θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην 
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ 
Φ.Π.Α.  

         2.3.1.  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή  ηεο 
ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 5 ηνπ π.δ. 
118/2007 (Κ.Π.Γ.).  
 

  2.4.  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) .   
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3. ΣΗΜΔ  

 
            3.1  Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κόλν ζε ΔΤΡΩ, κε κεληαίν θαη΄ απνθνπή 
αληάιιαγκα,  ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, σο εμήο : 
                    η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 
                   ηη. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο (ε 
πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα  δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 
                      ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ παξέρνληνο 
ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ (αμία εηδψλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 
ηνπ πξνζσπηθνχ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δηνηθεηηθφ θφζηνο, θ.ι.π.) θαη πέξαλ απηήο νπδεκία 
άιιε νηθνλνκηθή ή άιινπ είδνπο απαίηεζε κπνξεί λα εγεξζεί.  
 
            3.2  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζρέζε 
ΔΤΡΩ πξνο μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 
 
            3.3. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή κεληαία ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξνχζεο 
πξνθήξπμεο .  
 
            3.4. Οη ηηκέο λννχληαη ΥΩΡΗ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ, 
ΑΤΞΟΜΔΗΩΖ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  
 
      3.5. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε 
ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .  
 
            3.6. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ ππεξεζηψλ ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο φπσο απηέο 
αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζ΄απηφ .  
   
            3.7. Ζ  Τπεξεζία  δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηνί δε ππνρξενχληαη λα 
παξέρνπλ απηά.   
 
 
 4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 
              4.1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη - παξαδίδεη ηηο ππεξεζίεο 
θαζαξηφηεηαο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε .  
 
              4.2. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ εηαηξεία 
θαζαξηζκνχ, ε νπνία αλ δελ θάλεη γλσζηά κε έγγξαθφ ηεο ζηελ Τπεξεζία, ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία ζε έλα 20ήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά θαη ιφγσ ησλ 
νπνίσλ αθνινχζεζε ε αδπλακία ηεο γηα νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, 
δελ έρεη δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απ΄ απηή .  
                    Αλσηέξα βία δελ ζεσξείηαη ε απεξγία ή ε ζηάζε εξγαζίαο ή ε ηπρόλ 
επίζρεζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν .  
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            5. ΠΛΖΡΩΜΖ 
               
              5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο εθάζηνπ 
κελφο, ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη .  
                      - Σηκνιφγην (ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ.).  
                      - Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
                      - Πξαθηηθφ παξαθνινχζεζεο θαη θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ εηδηθά 
γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή.  
 
              5.2. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο .  
 
              5.3. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Τπνπαξάγξαθν Ε.5 
„‟πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ‟‟ ηεο Παξαγξάθνπ Ε‟  „‟Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο‟‟ ηνπ Ν.4152/2013 
(Α΄-107), θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ 
ζπκβαζηνχρν (δαλεηζηήο).  
                        Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε 
αλαζέηνπζα αξρή, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην αλαθνξάο, ην νπνίν γηα ην πξψην εμάκελν 
ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο είλαη ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην 
δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 
εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
 
 
 
 6. ΠΡΟΦΤΓΔ  
 
     6.1. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη  απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3886/2010. 
 
  
  
 7. ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ   
 
     Ζ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ζα γίλεηαη, απφ βαζκνθφξν, πνπ ζα νξηζζεί κε Γ/γή ηνπ Γ/ληνχ ή 
Γ/ηε ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθήο βεβαίσζεο,  νη Τπεξεζίεο 
ζα ππνβάιινπλ ηε βεβαίσζε απηή ζηελ αξκφδηα Γηαρείξηζε, γηα ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ .  
 
 
 

8. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 
              Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 
182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 
εηψλ. 
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 9. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ  
 
                ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή, εθφζνλ ηνχην  πξνβιέπεηαη  
ζηε  δηαθήξπμε, ην  άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή.  
                ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν κε 
ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. 
                Αλ θαλέλαο απφ ηνπο παξφρνπο  ππεξεζηψλ δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη .  
                ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 
δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ παξφληνο Γ/ηνο ή ν 
ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  θαηά ην 
ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηε δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη δ ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Γ/ηνο,  θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
κεηνδφηε.  Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ 
απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε 
θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 
 
            10. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
 
               10.1. ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο, 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία :  
                       α. Σελ θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο .  
                       β. Σελ έθηαζε απηήο  
                       γ. Σελ ηηκή  
                       δ. Σελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε ππεξεζία .  
                       ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ .  
                      ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .  
  
               10.2. Με ηελ αλαθνίλσζε – θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 
έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα .  
 
               10.3. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε ππεξεζία, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο .  
                        Ο πάξνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο 
αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο.  Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο 
αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.  Δθφζνλ ε 
ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο .  
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                10.4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δ.Δ. πάξνρν ή ζε πάξνρν 
ηξίηεο ρψξαο ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο απεπζχλεηαη  ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, 
εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζην ζπγθεθξηκέλν 
πάξνρν.  ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πάξνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα 
πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο 
ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη 
κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο .  
 
                10.5. Δάλ ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε 
δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ .  
 
 
 
            11. ΤΜΒΑΖ  
 
               11.1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε 
ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε .  
 
               11.2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο θαη 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο :  
                         α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  
                         β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε  
                         γ. Σελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ έθηαζε (πνζφηεηα) απηήο  
                         δ. Σελ ηηκή  
                         ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο  
                         ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο  
                         δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο  
                         ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 
                         ζ. Σηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη 
ηπρφλ δηαθνξέο .  
                         η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο.  
     ηα. Σα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3963/2010. 
 
                11.3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο 
θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  
 
                11.4. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .  
 
                11.5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  
                        α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε .  
                        β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά ε παξερφκελε ππεξεζία.  
                        γ. ΄Δγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ  ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο .  
                        δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
ζχκβαζε .  
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            12. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ  
 

    12.1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα 
δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην . 

    12.2 Γηα θάζε δηαθνξά – δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 
ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν παξέρσλ 
ππεξεζίεο αλάδνρνο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ 
ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

 
 

            13. ΚΤΡΩΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ  
 
               13.1. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ην έξγν, 
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο 
ξήηξαο, 200,00€ εκεξεζίσο γηα θάζε εκέξα απφ ηεο δηαθνπήο έσο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο 
ηεο ζχκβαζεο . 

               13.2. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε παξέρνπζα ππεξεζίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 
Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πξφζηηκν:  

                        α. 50,00 € γηα θάζε εκέξα πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο 
ζπκβαηηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  θαη  
                        β. 100,00 € γηα θάζε εκέξα απνρήο εξγαζίαο, θαζαξηφηεηαο γηα κία ή 
πεξηζζφηεξεο ζπκβαηηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο . 

               13.3. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν, κε ειεχζεξε ηηκή θαη ηπρφλ 
πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ 
ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ 
ζα ηνπ επηβιεζνχλ, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ  

 
 

              1. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο .  
 
              2. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ παξφρνπ ιακβάλεηαη ππφςε απνθιεηζηηθά ε 
ρακειόηεξε ηηκή .  
 
              3. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.). 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε  5/2014  Α.Δ.Α.] 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 
 

Δ Η Γ Η Κ Ο Η    Ο Ρ Ο Η 
 
 

                1. Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, δύλαηαη  λα παξαηαζεί κνλνκεξώο από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηξεηο (3) αθόκε κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ 
(31-12-2014), κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο, εθόζνλ απηό δεηεζεί εγγξάθσο από ηελ 
Τπεξεζία θαη εθόζνλ εμαζθαιηζζνύλ νη αλαγθαίεο πξνο ηνύην πηζηώζεηο. 
 

2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο ή εάλ εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 
θηηξίσλ κε δηθά ηεο κέζα ή εάλ νη αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαιπθζνχλ απφ 
πξνζιήςεηο ή απφ άιιν δεκφζην θνξέα ή εθφζνλ παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ρσξίο θακία 
πεξαηηέξσ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπκβαηηθήο 
πεξηφδνπ θαζαξηζκνχ. Δπίζεο, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηψζεη αλάινγα ην κεληαίν 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή δελ ζα ιεηηνπξγήζεη. 

 
3. Ζ Τπεξεζία δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο 

νπνηαδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ 
θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλάδνρνπ. 

 
4. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο 

απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε 
νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν. 

 
                 5. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα : 
                     α. Αληηθαηάζηαζεο ζπκβαηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε άιιεο Αζηπλνκηθέο 
Τπεξεζίεο, κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο . 
                     β. Απμνκείσζεο ηεο επηθαλείαο ησλ ρψξσλ εληφο ησλ πνζνζηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα 
αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην αλσηέξσ 
άξζξν ηνπ π.δ/ηνο πνζνζηψλ (30% ή 15% αλάινγα ηεο Π/Τ αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ),  πέξαλ 
ησλ ζπκβαηηθψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 
λα θαζνξηζηνχλ κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  ηελ πεξίπησζε απηή  θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ν θαζαξηζκφο θηηξίσλ Τπεξεζηψλ νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε απηή, ν αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία κέζα ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  Ζ δαπάλε αλά Μ2 επηθαλείαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ 
δηαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δαπάλεο δηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζηεγαζκέλεο 
επηθαλείαο. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ παξνρή ηεο επηπιένλ εξγαζίαο 
πνπ ζα ηνπ δεηεζεί θαη ε δαπάλε (επηπιένλ ακνηβή ηνπ) ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξναλαθέξζεθε. 
 
                6. ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο ηεο ζπκβαηηθήο Τπεξεζίαο θαζαξηζκνχ, ζε άιιν 
θηίξην ζηέγαζεο (λέν), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν θηίξην 
ζηέγαζεο ηεο Τπεξεζίαο απηήο, κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδίαο 
επηθαλείαο θαζαξηζκνχ κε ην θηίξην απφ ην νπνίν κεηαζηεγάζζεθε θαη ζε πεξίπησζε 
κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο επηθαλείαο, κε ηελ αλαινγνχζα σο ε πξναλαθεξφκελε παξάγξαθν 
5β αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γη΄ απηή .  
 
                7. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο  ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 5/2014  Α.Δ.Α.] 
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δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, 
ηήξεζε ηνπ λόκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ όξνπ ζα 
θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν .  
 
                8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία, ακέζσο, θάζε κεηαβνιή 
ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ.  
 
                9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ 
απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο .  
 
              10. Ζ Τπεξεζία δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ 
θαη  δηθαηνχηαη λα ηηο αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ 
ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο .  
 
              11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 
ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα .  
 
              12. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, είλαη μελφγισζζα 
ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
 
              13. ε θάζε πεξίπησζε ην Διιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε 
αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ θεηκέλνπ .  
 
              14. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ 
απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π.  
 
              15. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 
πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  
 
              16. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο – πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιιεο Τπεξεζίαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο .  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 
              Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ π.δ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:  
               
              1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 118/2007 (5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. ή επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κε 
Φ.Π.Α. ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε). 
 
              2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο:  
                  α. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην 
αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/2007, ήηνη :  
                     (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.2998, 
ζει. 1). 
                     (2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 
ζει. 2). 
                     (3)  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48).  
                     (4) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη 
ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-
173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                     (5) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 
                     (6)  Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
                     -  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε σο άλσ ππεχζπλε 
δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 2.α 
ηνπ παξφληνο ππνβάιινπλ:  
                       (α) Οη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ.Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.  
                       (β) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη Α.Δ.  
                       (γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
                     - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 
2.α ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ .  
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                     - Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε 
ηεο παξ. 2.α. ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
΄Δλσζε ή Κνηλνπξαμία.  
 
              3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄-75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειώλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο:   
 
                  α. Γελ ηεινύλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, ήηνη δελ ηεινχλ ζε πηώρεπζε θαη 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο.  

                      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε 
ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία .  

                  β. Γελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο-
εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 
12 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη, επίζεο, φηη δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε πεξί ππαγσγήο ζε 
ζπλδηαιιαγή-εμπγίαλζε. 

       - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε 
αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, ή γηα άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 
θαζψο θαη φηη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε πεξί ππαγσγήο ζε ζπλδηαιιαγή-εμπγίαλζε ή πεξί 
άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

                  γ. Γελ ηεινύλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α¨-101), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξόζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

                  δ. Γελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

                      - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία .  

                 ε. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

                  ζη. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 
πεξίπησζεο (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 

                        - Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή δε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

                  δ.  Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο .  

                 ε. Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο .  
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                  ζ. Γελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .  

                  η. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .  

                  ηα. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο .  

                   - ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ .  

 

     4. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
εθφζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν / εθπξφζσπφ. 
 
     5. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ΄Ηδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίγξαθν ή απφζπαζκα 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.).  ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ .  
 
             6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξνπλ φηη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη ηα φξηα ηνπο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ Κεθ. Γ΄ 
„‟ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ‟‟ ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ παξνχζεο Π/μεο, θαζψο θαη φηη ζα 
πξνζθνκίζνπλ εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 
118/2007 θαη ηεο παξνχζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχληαη ηα σο άλσ. 
 
    7. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο παξφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε 
ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΠΑΡ.1 ΣΟΤ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013. 

 
              1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, 
λα εμεηδηθεχνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα έθαζην ππνέξγν, ηα θάησζη ζηνηρεία: 

α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
β. Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 
γ. Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο . 
δ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο 

απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
ε. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
ζη. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ 

ρψξσλ. 
       δ. Δχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη  θφζηνο 

αλαιψζηκσλ, ην εξγνιαβηθφ ηνπο θέξδνο θαη ηηο λφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο.  
 



 
 

23 

Σα ζηνηρεία (α), (β), (γ) θαη (ζη) ππνβάιινληαη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, 
ελώ ηα ζηνηρεία (δ), (ε) θαη (δ) κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

 
  

   Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ . Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά 
ην άξζξν 20 ηνπ π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.), ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
λ.2672/1998 (Α΄-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά:  
 

              1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
                  α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:  
                     (1) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, ήηνη  
                           - πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29.1.2998, 
ζει. 1). 
                          - Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C195 ηεο 25.6.1997), ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 
ζει. 2). 
                         -  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48).  
                         - Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη 
ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο , ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (Α΄-
173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 (Α΄-305).  
                     (2) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 
                     (3)  Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
                      εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ 
θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο 
αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο .  

                  β. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο.  

                 γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο 
δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 
απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη, επίζεο, φηη δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε πεξί 
ππαγσγήο ζε εμπγίαλζε. 

                  δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη  επίζεο, φηη δελ ηεινύλ 
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε .  
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                  ε. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο .  

                      ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

                  ζη.  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, 
απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ 
νηθείνπ Ο.Σ.Α.  
 
         2. Οη αιινδαπνί :  

 α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 1 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ). 

 β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 
ή δηαδηθαζία θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.   

           γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αλνίγκαηνο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ ΠηΚ, 
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, δελ έρεη εθδνζεί 
απόθαζε πεξί ππαγσγήο ζε εμπγίαλζε ή γηα άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαηά ην 
δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.   

 δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ ηεινχλ 
ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαηά ην δίθαην 
ηεο ρψξαο ηνπο.  

 ε. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη νη νξγαληζκνί 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ (εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή 
απφ φζα δειψζεθαλ ζηε ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηέζεθε σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο). 

         ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο  αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπο.  

           δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο .  

 

       3.  Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά :  
 α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.  
 - Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 
ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ 
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παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ., 
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  
 β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4013/2011, 
ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο, θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ άξζξνπ 106ηα ηνπ ΠηΚ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 
ηνπ Ν. 4013/2011, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.  
 γ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ι.ρ. 
ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 
 
 

4. Οη ζπλεηαηξηζκνί :  
                  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 παξφληνο 
θεθαιαίνπ (Γ).  
                 β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 2, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο β  ηεο 
παξαγξάθνπ 3 παξφληνο θεθαιαίνπ (Γ). 
                 γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα .  
 

5. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά :  
                  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ ΄Δλσζε .  
 
             6. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη ηα 
φξηα ηνπο :  
                  α. Βεβαίσζε ηξαπέδεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο . 
                  β. Ηζνινγηζκφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, 
θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην 
χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο ζα 
ππνβάιεη ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί .  
 
              7. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο 
σο άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο Κεθ. Γ΄ δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ 
από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε 
από ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεύζπλε δήισζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο .  
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              Γ. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
 
                 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν ή πλεηαηξηζκφο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην θαλνληθφ ηεο πξνζθφκηζεο απ΄ 
απηφλ ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 εδαθ. α ηνπ Κεθ. Γ΄ παξφληνο παξαξηήκαηνο, πέξαλ ησλ σο άλσ 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνζθνκίδεη θαη ηα εμήο :  
                 α. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη ηηο 
ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζην θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο .  
 
                 β. Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
ηνπο .  
                γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ή άιιν 
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 
πκβνπιίνπ .  
       
 
            Δ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  
 
              1. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή ζύκπξαμεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, θάζε κέινο 
ηεο θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε 
ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο, είηε ζην φλνκα ελφο ηνχησλ, πιελ 
φκσο ηφηε ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο .  
 
              2. Ζ έλσζε παξφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, 
είηε απφ φινπο ηνπο παξφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. Με ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν.  ε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
  
              3. Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ 
αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007, απηά δύλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελώπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο.  ηελ 
θαηά ηα άλσ ππεύζπλε δήισζε, ζα δειώλεηαη όηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
              4. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή .  
 
              5.  Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο  ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄-74). 
 
             6. Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή. Ωο 
πξνο ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 
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ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄-45), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄-74) ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 
ηνπο. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄-45), φπσο 
ηζρχεη. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν. 
  
             7. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο είλαη μελφγισζζα ζα 
πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, απηά πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηελ 
επηζεκείσζε Apostille, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ (5.10.1961) θαη 
θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (ΦΔΚ Α΄- 188). 
 

  8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο 
παξαξηήκαηνο Δ΄ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ' 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

     Ολνκαζία Σξάπεδαο ................................... 
     Καηάζηεκα  .......................................... 
     (Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ FAX)      Ζκεξνκελία έθδνζεο...............                                      

                                        ΔΤΡΩ ..................................... 
ΠΡΟ: 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ   
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Π. Καλειινπνχινπ 4 
101 77  Α Θ Ζ Ν Α       
 

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΜΔ ΑΡΗΘ................... 
ΔΤΡΩ .................. 

     
      'Eρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο  γλσξίζνπκε  φηη  εγγπψκεζα  δηα  ηεο  παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο  αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη  ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο κέρξη 
ηνπ πνζνχ   ησλ ΔΤΡΩ......................................, ππέξ ηεο Δηαηξείαο........................................, 
Γ/λζε .................................................γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 
ηεο.................... γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζηέγαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Τπεξεζηψλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ θηηξίσλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο πξψελ 
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ.  5/.2014  πξνθήξπμή  ζαο.   
       Ζ  παξνχζα  εγγχεζε  θαιχπηεη  κφλν  ηηο  απφ  ηε ζπκκεηνρή ζηνλ  αλσηέξσ  δηαγσληζκφ  
απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο  ηεο  ελ  ιφγσ  Δηαηξείαο, θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.   
       Σν  παξαπάλσ  πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή 
ζαο, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε  ή  έλζηαζε  θαη  ρσξίο  λα 
εξεπλεζεί  ην  βάζηκν  ή  κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο.   
      Απνδερφκαζηε  λα παξαηείλνπκε  ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ  αίηεκά  ζαο  ζα  καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.   
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ . 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ....................................  
 
      Βεβαηψλεηαη  ππεχζπλα, φηη  ην  πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο  θαη  ην  πνζφ  ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Σξάπεδά καο . 
       
 
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: 
Ο  ρξφλνο  ηζρχνο  ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πξέπεη  λα  είλαη  κεγαιχηεξνο έλα (1) 
κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,  φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Πξνθήξπμε.      
 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 5/2014 Α.Δ.Α.] 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ' 

 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 5/2014 Α.Δ.Α.] 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 
Α) ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
   Ο θαζαξηζκφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη γξαθείσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο 24.400 η.κ. , 
ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ θαη ησλ Τπεξεζηψλ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ, απφ ηδησηηθφ ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ, γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ 01-01-2015 έσο 31-12-2015. 
πγθεθξηκέλα: 
α)    Σνπ θηηξίνπ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ / 

Α.Δ.Α. απφ ηνλ 8ν φξνθν έσο ην ηζφγεην & Β΄ ππόγεην (ΔΚΔΓΗΚ.) ,  ζηελ νδφ Π. 
Καλειινπνχινπ 4, επηθάλεηαο 14.000 η.κ. 

β)   Σσλ γξαθείσλ Γηαρείξηζεο - θξνπξάο & θηλήζεσο ηεο Γ.Α.Π.& Δ.Λ./Α.Δ.Α πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 
&ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ επηθάλεηαο 350 η.κ.  

γ)  Σεο Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο / Α.Δ.Α. πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 400 η.κ. 

δ)  Σεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Α.Δ.Α. πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 600 η.κ. 

ε)    Σσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πξψελ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο επί  ηεο   νδνχ Λ. 
Μεζνγείσλ 96, φπνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ & Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο (ηζνγείνπ & Α΄ νξφθνπ) θαη ην Κπιηθείν απηήο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.000 
η.κ..        

ζη)  Σεο Γ/λζεο Αζθάιεηαο / Α.Δ.Α,(πξψελ  Γεκόζηαο Αζθάιεηαο) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 400 η.κ. 

  δ)  Σσλ γξαθείσλ  ΗΓΡΤΜΑ «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο » , πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθάλεηαο 150 η.κ. 

  ε)   Σσλ γξαθείσλ Θξεζθεπηηθήο Τπεξεζίαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο & « Η. Ν. Πακκεγίζησλ 
Σαμηαξρώλ» , πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, επηθάλεηαο 600 η.κ. 

  ζ)  Σσλ γξαθείσλ Αιιεινγξαθίαο ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ & Δζσηεξηθώλ 
Λεηηνπξγηώλ/ Α.Δ.Α., έλαληη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο   -Μεζνγείσλ 96 – επηθ.  100 η.κ.  

  η)   Σσλ ζθνπηώλ θύιαμεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 
ΠΟΛΗΣΖ, ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο  πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , επηθαλείαο 50 η.κ. 

 ηα)   Σεο Γεληθήο Γ/λζεο Αζθαιείαο Δπηζήκσλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψελ 
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο – Μεζνγείσλ 96 – επηθαλείαο 1.100 η.κ. 

ηβ)  Σεο Γ/λζεο Αιινδαπώλ/Α.Δ.Α./3ν.Σκήκα Δπηηξνπήο Πξνζθπγψλ Αζχινπ, ζηελ πεξηνρή 
Βχξσλα - νδφο Αιαηζάησλ & Καιιηπφιεσο  επηθαλείαο 250 η.κ.. 

 ηγ)  3ν. Σκήκα Ηζηνξίαο- Δθδόζεσλ/Γ-λζεο Δπηθνηλσλίαο & Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο 
Γ.Α.Γ.Α., θαη ηνλ πξναχιην ρψξν , επηθαλείαο 1.800 η.κ. – Λ. Κεθηζίαο 23 – Μαξνχζη. 

 ηδ)  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α – 6ν. Σκήκα, 3ν. Σκήκα Γαπαλψλ, Τπεξεζία 
Γεκνζηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ, Δπίηξνπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ – Παηξ. Κσλ/λνπ 18 – Ν. 
Φηιαδέιθεηα, επηθ. 2.000 η.κ. 

 ηε)   Τπεξεζία Μνπζηθήο Αζελψλ  - Ηζρνκάρνπ 1 – Εσγξάθνπ , επηθ. 600 η.κ. 
 ηζη)  Πεξηβάιινλ ρώξνο θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Τ.Γ.Σ. & Π.Π. – Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΖ 

1.Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα εθηεινχληαη  απφ 
Γεπηέξα  έσο  Παξαζθεπή ,  πξσί  θαη απόγεπκα 
(ψξεο 06.00-14.00 & 14.00-21.00) θαη ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ησλ γξαθείσλ – Γηεπζχλζεσλ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  , κε ηνλ αλάινγν 
αξηζκό εξγαδνκέλσλ βάζεη ησλ ηεηξαγσληθψλ 
θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ 
λ.3863/2012 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη κε ην  
άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13 ,  ελψ θαηά ηα 8σξα 06.00 
– 14.00 & 14.00 – 22.00 ζα ππάξρεη θαζαξίζηξηα ζε 
εηνηκφηεηα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα έθηαθηα 
πεξηζηαηηθά θαζαξηζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.Απφ ην  πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο εθηόο ησλ 
απαηηνύκελσλ (θαη ζύκθσλα κε ηα ηεηξαγσληθά 
θαζαξηόηεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ) 
πνπ ρξεηάδνληαη , ζα δηαηίζεληαη  επηπιένλ θαη : 
α)Γχν (2) θαζαξίζηξηεο ζα δηαηίζεληαη πξσί ζηα 
γξαθεία θ. Τπνπξγνύ- Γξαθείν Σύπνπ θαη 
αίζνπζα « Παύινο  Μπαθνγηάλλεο »  απφ 06:00 
έσο 10:00 ψξα   θαη δπν (2) απφγεπκα απφ 15:00 
έσο 21:00 ψξα. 
β)Σξεηο (3) θαζαξίζηξηεο ζα δηαηίζεηαη πξσί θαη δχν 
(2) ην απφγεπκα ζηα γξαθεία ησλ :  

    (1) Κνπ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  Γεκφζηαο  Σάμεο   
    (2) Κνπ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνι. Πξνζηαζίαο 
    (3) Κνπ.  Αξρεγνχ  , Τπαξρεγνχ , Δπηηειάξρε , 

Γελ. Δπηζεσξεηψλ Κιάδσλ Αζθάιεηαο & Σάμεο. 

ΝΑΗ   

3.άββαην – Κπξηαθή  &  Αξγίεο ν θαζαξηζκφο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά ζηα γξαθεία ηεο 
Πνιηηηθήο Ζγεζίαο (Τπνπξγφ – Γελ Γξακκαηέα- 
Γεληθφ Γξακκαηέα Πνι. Πξνζηαζίαο) & Φπζηθήο 
Ζγεζίαο (Αξρεγφ – Τπαξρεγφ – γξαθείν 
Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ – Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ 
πξντζηακέλσλ Κιάδσλ Αζθάιεηαο & Σάμεο). Γηα ην 
ζθνπφ  απηφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κέξεο λα 
δηαηίζεληαη δχν (2) θαζαξίζηξηεο ην πξσί θαη κία (1)  
ην απφγεπκα. 

ΝΑΗ   

Γ/λζεηο Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , εληόο ηνπ 
θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ Τ.Γ.Σ. & Πξνζ. ηνπ Πνιίηε, 
Π. Καλειινπνχινπ 4,  ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζα είλαη ν αληίζηνηρνο βάζεη ησλ ηεηξαγσληθώλ 
θαζαξηζκνύ. 

ΝΑΗ   

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο – Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, 
ΚΔΜΔΑ,ΤΓΔΑΠ, Γεληθή Γ/λζε Αζθαιείαο 
Δπηζήκσλ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο, Κπιηθείν 
ρνιώλ, πξναύιηνο ρώξνο , επί ηεο νδνύ 
Μεζνγείσλ 96 , ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) άηνκα. 
 

ΝΑΗ   
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Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην 
πεξηβάιινλ ρψξν ηνπ Αξρεγείνπ (Γ/λζε Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο, Γ/λζε Δθπαίδεπζεο, Γ/λζε Αζθάιεηαο, 
Γ/λζεο Αζηπλ. Πξνζ. & Δζση. Λεηηνπξγηψλ/Σκ. 
Γηαρείξηζεο Τι. Υξεκαηηθνχ, Ίδξπκα Δμνρψλ, 
Φξνπξά , ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) άηνκα. 

 
ΝΑΗ 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ (πξψελ 
Γ/λζεο Γ/ζεο Υξεκαηηθνχ) – Παηξ. Κσλ/λνπ 18 – 
Φηιαδέιθεηα , πξναχιηνο ρψξνο απηνχ, ν αξηζκφο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
άηνκα. 

ΝΑΗ   

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  Μνπζηθήο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο , Ηζρνκάρνπ 1 – Εσγξάθνπ, ν αξηζκφο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζάλαη έλα (1) άηνκν , βάζεη ησλ 
ηεηξαγσληθψλ. 

ΝΑΗ   

4.Γηάζεζε ηξηψλ (3) θαζαξηζηψλ :  
  α) γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ εληφο & εθηφο ηνπ 

εμεηαζηηθνχ θέληξνπ (εληφο Αζελψλ φπνπ ζα 
πξνζδηνξίδεηαη κε δηαηαγή ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 
) ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εηήζηεο 
αζιεηηθέο δνθηκαζίεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο 
Αζηπλνκηθέο ρνιέο γηα δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ 
πεξίπνπ. 

  β) Καζαξηφηεηα ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ θαη ηνπ 
εζηηαηνξίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο «Δμνρέο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο» πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Άγην Αλδξέα 
Αηηηθήο δπν θνξέο ην έηνο , φηαλ δεηεζεί απφ ηελ  
αξκφδηα Τπεξεζία. 

ΝΑΗ 
ΝΑΗ 

 
 
 
 
 

ΝΑΗ 

  

 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ- ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜ. ΣΑΞΖ - ΓΔΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ – ΑΗΘΟΤΑ «Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ» 

ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΑΡΥΖΓΟΤ – ΤΠΑΡΥΖΓΟΤ – ΔΠΗΣΔΛΑΡΥΖ –ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝΚΛΑΓΩΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑΞΖ  ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Ζ θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη σο εμήο:  
Θα δηαηίζεληαη αλάινγνο αξηζκόο πξνζσπηθνύ 
θαζαξηόηεηαο  ζύκθσλα κε ηα ηεηξαγσληθά 
θαζαξηζκνύ ησλ ρψξσλ  πξσί , κεζεκέξη & 
απφγεπκα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
γξαθείσλ σο πξνο ην σξάξην θαζαξηφηεηαο ηνπο. 

ΝΑΗ   

Σηο πξσηλέο ώξεο:(06:00 έσο 10:00) 

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ γξαθείσλ – 
επίπισλ. 

 Αιιαγή ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ απφ ηα 
θαιαζάθηα. 

 Καζαξηζκφο ζπζθεπψλ ησλ γξαθείσλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ W.C. 06:00 θαη 09:30. 

 Καζαξηζκφο θνπδίλαο θαη θπιηθείνπ. 

 Καζαξηζκφο δαθηπιίσλ απφ ηνπο παινπίλαθεο. 
 

ΝΑΗ 
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Σν απόγεπκα:(από 15:00 έσο 21:00) 
           Καηά ηελ αιιαγή βάξδηαο ησλ γξαθείσλ ζα 

αιιάδνληαη θαη νη ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ. 

ΝΑΗ 

Αλά δεθαπελζήκεξν 
           Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ γξαθείσλ 

ΝΑΗ   

Μεληαίσο 
           Απνιχκαλζε. 

ΝΑΗ   

 
 

ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

 

ΓΡΑΦΔΗΑ – ΚΤΛΗΚΔΗΑ - ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ – ΚΑΛΔ - 
ΚΟΠΗΔ 

   

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 
1) Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε 

πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε 
απηψλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ. 

2) Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια 
ηα θαιάζηα αρξήζησλ 

3) Ξεζθφληζκα φισλ ησλ επίπισλ (γξαθεία, 
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο θ.ι.π.) ζπζθεπψλ θαη γεληθά 
θάζε αληηθεηκέλνπ είηε θηλεηνχ, είηε ζηαζεξά 
πξνζαξκνζκέλνπ ζην δάπεδν ή ηνπο ηνίρνπο 
(πιαίζηα παξαζχξσλ, ζνβαηεπί, θαινξηθέξ, 
ζσιήλεο θ.ι.π.) 

4) Καζαξηζκφο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ 
γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ 

5) Καζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ Ζ/Τ κε 
λσπφ παλί, εθηφο απφ ην θξχζηαιιν ηεο νζφλεο, 
πνπ ζα θαζαξίδεηαη κε ζηεγλφ παλί. 

6) θνχπηζκα ζηα δάπεδα, δηαδξφκνπο, ζθάιεο, 
πιαηχζθαια θαη αλειθπζηήξεο, εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά, σο θαη θάζε βνεζεηηθνχ ρψξνπ, ελ 
ζπλερεία ζθνπγγάξηζκα απηψλ κε εηδηθφ πγξφ, 
δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιατλά θαη ζηηο 
γσλίεο 
7) Καζαξηζκφο κε ειεθηξηθή ζθνχπα ησλ ρψξσλ 

πνπ έρνπλ κνθέηεο θαη ραιηά, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηα πιατλά θαη γσλίεο. 

8) Πιχζηκν κε απνξξππαληηθφ ησλ ςπθηηθψλ ησλ 
δηαδξφκσλ 

ΝΑΗ   

ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΚΟΠΗΔ :  
Αξηζκνχλ δεθαηέζζεξηο (14) θαη βξίζθνληαη 
πεξηκεηξηθά ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ /Α.Δ.Α., θαη ζηελ 
Αζηπλνκηθή Αθαδεκία – Λ. Μεζνγείσλ 96. 
(Καζεκεξηλφ ζθνχπηζκα , άδεηαζκα φισλ ησλ 
θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη θαζαξηζκφο ησλ 
παινπηλάθσλ ηνπο)  

 

ΝΑΗ   
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ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
1) Καζαξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε 

ζπξέη θαη γπάιηζκα κε ζηεγλφ παλί. 
2) Καζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ 

(κνιπβνζήθεο, ραξηνζηάηεο θ.ι.π.) ησλ ππνπνδίσλ 
θαη ησλ θαζηζκάησλ (πιάηε, βάζεηο, ηξνρνί θ.ι.π.) 

3) Πιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα – 
έμσ θαη απηψλ (θαιαζηψλ) ησλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ. 

4) Καζαξηζκφο κέζα θαη έμσ ησλ θνπβνπθιίσλ ησλ 
αλειθπζηήξσλ 

5) Απνιχκαλζε ησλ ςπθηψλ 
 

 
ΝΑΗ 

ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 
     Σελ πξώηε εβδνκάδα θάζε κήλα. 

1) Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφ ιεθέδσλ απφ ηνπο 
ηνίρνπο θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζ΄ 
απηνχο. 

2) Καζαξηζκφο κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ επίπισλ θαη 
ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνχ γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο 
πιεπξέο. 

3) Καζαξηζκφο δηαρσξηζηηθψλ (γπάιηλσλ θαη 
ινηπψλ επηθαλεηψλ) ηδακηψλ εζσηεξηθψλ 
παξαζχξσλ, πιαηζίσλ απηψλ, πεξζίδσλ θαζψο 
επίζεο θαη θαζαξηζκφο ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ 
ησλ θψησλ. 

4) Ξεζθφληζκα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επηηξαπέδησλ 
θαη ηεο νξνθήο, φπνπ ππάξρνπλ. 

5) Απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ κε ρνξήγεζε 
αλάινγεο βεβαίσζεο ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. 
 

ΝΑΗ   

    

Δπίζεο κία θνξά ην κήλα θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 
κε ηε Γ.Α.Π. & Δ.Λ./ Α.Δ.Α. ζα πξνβαίλεη ζηε 
ζπγθνκηδή θαη κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ (γξαθείσλ 
–ληνπιαπψλ -παινπηλάθσλ θιπ) πνπ είλαη γηα 
θαηαζηξνθή κε δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κέζν θαη 
πξνζσπηθφ ζηε ρσκαηεξή ή νπνπδήπνηε αιινχ 
θξίλεη. 

ΝΑΗ   

ΚΑΘΔ ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ 
1) Σαβάληα- πγξφ μεζθφληζκα. 
2) ηεγλφ θαζάξηζκα πιχζηκν κνθεηψλ θαη ραιηψλ 
3) Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ εηζφδνπ 
4) Καζαξηζκφο & γπάιηζκα ζάιαο εηζφδνπ κε εηδηθφ 

κεράλεκα . 
5) Καζαξηζκφο εμσηεξηθήο (κεηαιιηθήο) ζθάιαο 

θηλδχλνπ. 
6) Καζαξηζκφο & απνιχκαλζε εμσηεξηθψλ 

κπαιθνληψλ 

ΝΑΗ   
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ΚΑΘΔ ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ 
 Απεληόκσζε  ζε όινπο ηνπο ρώξνπο (θαηόπηλ 
ελεκέξσζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ρνξεγώληαο 
αλάινγε πηζηνπνίεζε) 

 
ΝΑΗ 

 

 
                                                          ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1.Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο θαζαξηζκνχ 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα 
θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 
α) Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο 
παξαζθεπήο γηα ηα απνξξππαληηθά πνπ ζα   
ρξεζηκνπνηήζεη ζηα νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ (ζχλζεζε-ηδηφηεηεο, 
ηξφπνο ρξήζεο, πξνθπιάμεηο, ζπζθεπαζία, 
δνζνινγία θιπ). 
β) Έγγξαθε δήισζε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ έρεη 
εθπαηδεπζεί θαη γλσξίδεη ηνλ ηξφπν δηάιπζεο θαη 
ρεηξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα 
αζθαιείαο. 
γ) Πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ-εμνπιηζκνχ πνπ 
ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο     θαη ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
δ) Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ηεο εηαηξείαο γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα   εμνπιηζκφ πνπ ζα 
πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
ε) Έγγξαθε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ φηη 
εγγπάηαη  ηελ  θαιή  ιεηηνπξγία ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεραλεκάησλ  φπσο  επίζεο   
φηη  ην πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά 
ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηδίσλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνπο ππφ θαζαξηζκφ ρψξνπο 

ΝΑΗ   

2.Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα θνξά 
θαζαξέο θαη ηδίνπ ρξψκαηνο κπινχδεο 
θαζαξηφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζθηζκέλεο ή 
θαθνπνηεκέλεο, ζα θνξά γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη 
παπνχηζηα κε αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο. 

ΝΑΗ   

3.Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παληά πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη πάληα κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Να 
πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ θαη 
λα ζηεγλψλνληαη. Γελ ζα δηαηεξνχληαη πνηέ πγξά. 

ΝΑΗ   

4.Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο (ζθνπγγαξίζηξεο, 
ζθνπγγάξηα θαη παληά) ζα αλαλεψλνληαη απφ ηνλ 
αλάδνρν, φπνηε απαηηείηαη. 

ΝΑΗ   

5.Θα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά ε ρξήζε ησλ 
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο παληψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ ή αληηθεηκέλσλ. 

ΝΑΗ   

6. Τγξό ζαπνπληνύ , ραξηί πγείαο & 
ρεηξνπεηζέηεο  θαιήο πνηφηεηαο. 

ΝΑΗ   

7.Να ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ 
εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα 
ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 
απνδεκηψζεσλ, θφξσλ, θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ 

ΝΑΗ   
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εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ) θ.ι.π. θαη 
επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ 
ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο, 
επηζπλάπηνληαο ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο 
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία 
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, άξζξν 68 
ηνπΝ.3863/2010, φπσο ηξνπ. θαη ηζρχεη κε 
Ν.4144/13 , άξζξν 22. 

8.Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη 
ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 
ζε θάζε ηξίην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη νη 
ππνρξεώζεηο απηέο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηνπ επηβάιεη πξόζηηκν. 

ΝΑΗ   

9.Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο 
άδεηεο, ξεπφ θ.ι.π. θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ 
αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ 
έλαληη ηεο Τπεξεζίαο. 

ΝΑΗ   

10.ε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αθελφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία 
ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη αθεηέξνπ λα 
εμαζθαιίζεη ηθαλφ αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. 

ΝΑΗ   

11.ε πεξίπησζε έθηαθηεο θαηαζηξνθηθήο 
αλάγθεο (ππξθαγηά, πιεκκύξα θ.ι.π.,) ζα 
ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία γηα θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ. 

 

ΝΑΗ   

   12.Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην 
πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάζε θηηξίνπ ή 
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

ΝΑΗ   

13.Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζία ε νπνία ζα 
εθηειείηαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα 
ρώξσλ αζθαιείαο: 
α. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
πξνζθνκίζεη ζεσξεκέλε, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, 
θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ θαηάζηαζε 
ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζεσξεκέλν  θ/ν  ηεο ηαπηφηεηαο 
ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη 
αληίγξαθν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. 
β. ε πεξίπησζε αιιαγήο αηφκσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, κε 
ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο. 
γ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ φξσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Αζηπλνκίαο ζα απνκαθξχλνληαη ΑΜΔΩ νη 
πξνζεξρφκελνη γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο θαη ζα ζεσξείηαη φηη απηή δελ παξαζρέζεθε 
κε ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ηνπ αλαδφρνπ. 
 

ΝΑΗ   
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δ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθεξχμεσο θαη ηεο ζπκβάζεσο, εκπξφζεζκα. Ωο 
πξνο ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν αλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ 
ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

 
    ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ - ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη : 
1) Καξφηζηα θαζαξηζκνχ κε ζχζηεκα ηεζζάξσλ 

θνπβάδσλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο. 
2) Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο κε εηδηθφ θίιηξν 

θαηαθξάηεζεο κηθξνβίσλ ζθφλεο. 
3)   Πεξηζηξνθηθέο κεραλέο πιπζίκαηνο δαπέδσλ 
4) Μεραλή πιχζεο- απφπιπζεο πθαζκάηηλσλ 

επηθαλεηψλ. 
5) Μεραλή μεξήο – πγξήο αλαξξφθεζεο - -Μεραλή 

πιχζεο – απφπιπζεο δαπέδσλ. 
6) άξσζξα ΜΟΠ (παξθεηέδεο). 
7) Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε δηπιφ θνπβά, 

ζηεξίγκαηα γηα θνληάξηα κάπαο θαη ζάθν 
απνξξηκκάησλ. 

8) θνπγγαξίζηξεο  -Γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ - -
Καζαξηζηήξεο πεξζίδσλ.  

9) Παληά θαζαξηφηεηαο πθαζκάηηλα θαη  ηχπνπ vettex 
4 ρξσκάησλ αληηζηνίρσλ κε ηα ρξψκαηα ησλ 
θνπβάδσλ ηνπ θαξνηζηνχ θαζαξηφηεηαο. 
 

10) Καξφηζηα ηξνρήιαηα γηα ηελ κεηαθνξά  
απνξξηκκάησλ 

11) αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, αλζεθηηθέο 
δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

12) Πηεζηηθφ πιπζηηθνχ (δεζηνχ – θξχνπ λεξνχ). -
θάια  κπαιαληέδεο. 

ΝΑΗ   

Ο ρξεζηκνπνηνύκελνο ηερληθόο εμνπιηζκόο 
πξέπεη λα πιεξεί ηνπο παξαθάησ όξνπο: 
1) Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα. 
2)  Να είλαη θαηά ην δπλαηφλ αζφξπβα θαη λα 
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε 
ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε. 
 

ΝΑΗ   

ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  
1) Τγξφ θαζαξηζηηθφ κνθεηψλ. 
2) Απνξξππαληηθά-θαζαξηζηηθά δαπέδνπ-ηνίρσλ, 

επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. 
3) Απνξξππαληηθά θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ. 
4)  Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ-θαζξεπηψλ. 
5) Αθαηξεηηθφ αιάησλ απφ βξχζεο-είδε πγηεηλήο. 
6) Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. 
 

ΝΑΗ   
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7) Απηνγπάιηζηε κεηαιιηθή παξθεηίλε γηα δηάθνξα 
είδε δαπέδσλ (Linoleum, κάξκαξν, πιαζηηθφ 
δάπεδν). 

Σα ρξεζηκνπνηνύκελα πξντόληα θαζαξηζκνύ 
πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο: 
1) Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη εγθεθξηκέλα 
απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, θαη λα ππάξρεη 
πηζηνπνηεηηθό ISO. 
2) Σα απνξξππαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα 
αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή 
γηα ηελ πγεία, θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 
βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. 
3) Δλψζεηο ρισξίνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
απνιχκαλζε κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εηδψλ πγηεηλήο 
(ληπηήξεο, βξχζεο, ιεθάλεο, πιαθάθηα,W.C. θ.ι.π). 

ΝΑΗ   

Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα παξέρνληαη ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ ζηε 
ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε-δηάιπζε ηεο εηαηξίαο 
παξαγσγήο ηνπο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
δνζνκεηξεηή. 

ΝΑΗ   

Ζ δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ 
(πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ ζα 
θάλνπλ νη θαζαξηζηέο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
νδεγίεο ηεο εηαηξίαο παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ. 

ΝΑΗ   

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα είλαη θαηλνχξγηα, 
ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα – 
παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο 
επηζηεκνληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο. 

ΝΑΗ   

Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε 
ηερληθή ππνζηήξημε, δει. επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη 
πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή 
πιηθψλ θαζαξηζκνχ πνπ ζα δηαζέηεη ν εξγνιήπηεο γηα 
ηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

ΝΑΗ   

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί λα είλαη 
εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ 
ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. 

ΝΑΗ   

ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ    

Δπηκειεκέλνο θαζαξηζκφο – απνιχκαλζε ησλ W.C. 
(πιχζηκν κέζα – έμσ ησλ ιεθαλψλ θαη ησλ 
θαιπκκάησλ ηνπο, απνζεθψλ λεξνχ (θαδαλάθηα), 
ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, αμεζνπάξ κπάληνπ θαη φισλ 
ησλ εηδψλ πγηεηλήο). 

ΝΑΗ   

Καζαξηζκφο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα βνπξηζάθηα 
θαζαξηζκνχ ησλ ιεθαλψλ. 

ΝΑΗ   

Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ κε εηδηθφ ρεκηθφ πγξφ. ΝΑΗ   

Απνιχκαλζε κε νηλφπλεπκα ησλ ρεηξνιαβψλ ησλ 
ζπξψλ ησλ απνρσξεηεξίσλ (W.C.). 

ΝΑΗ   

Αθαίξεζε ησλ αιάησλ λεξνχ ησλ βξπζψλ. ΝΑΗ   
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Δθθέλσζε ησλ δνρείσλ ράξηνπ θαη ηνπνζέηεζε 
θαηλνχξγησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. 

ΝΑΗ 

Μέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο , 

πγξνύ ζαπνπληνύ θαη ρεηξνπεηζεηώλ , κε 

πιηθά ηεο εηαηξείαο. 

ΝΑΗ   

Καζαξηζκφο (ζθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα) ηνπ 
δαπέδνπ πξνζαιάκνπ θαη ησλ ρψξσλ ησλ 
ηνπαιεηψλ. 

ΝΑΗ   

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΩΡΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ – 
ΠΡΩΖΝ ΥΟΛΖ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

 

Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ  
ησλ:  
α) Κεληξηθνχ θηηξίνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο & 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε , β) Παξθηλγθ Βαξχηε, γ) 
Γ/λζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο, δ) Γ/λζεο Αζθάιεηαο , 
ε) Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο, ζη) Ηεξνχ Νανχ 
«Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ» θαη δ) πξψελ ρνιήο 
Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο & Κπιηθείνπ -Λ. 
Μεζνγείσλ 96 , Γξαθείν Κηλήζεσο νρεκάησλ 
Γ.Α.Π.& Δ.Λ., Κπιηθείν, Μλεκείν, ΠΟΑΞΗΑ, Παηδηθφο 
ηαζκφο (΄Δμσζελ), ΄Ηδξπκα Δμνρέο. άββαην θαη 
Κπξηαθή κφλν ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ενξηψλ-
εθδειψζεσλ .- 

ΝΑΗ   

Ζ  Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ 

  ΣΑ   ΜΔΛΖ 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  Α΄ ΜΔΛΟ 

    
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΦΟΤΣΗΣΕΖ  ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΗΟ 

Αζηπλφκνο Β΄  Τπαζηπλφκνο Α΄ 
  Β΄ ΜΔΛΟ  
    
  ΣΖΛΔΜΑΥΟ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 
Αλζππαζηπλφκνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ' 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΤΜΒΑΖ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ     ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                        
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ  
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ  
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ 
ΣΜΖΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  
Σαρ. Γ/λζε : Π. Καλειινπνύινπ 4  
Σ.Κ. 101 77 ΑΘΖΝΑ 
ΣΖΛ.: 2106926798- FAX : 2106995669 
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Γ.Ο.Τ. ΗΒ΄ΑΘΖΝΩΝ  
 
 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Αξηζκόο   

Πνζό   

Αληηθείκελν      Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο & 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο 
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ λέσλ Τπεξεζηψλ πνπ εληάρζεθαλ κε ηνλ Ν.4249/2014 
ζηηο Γ/λζεηο ηνπ Αξρεγείνπ . 

Πξνκεζεπηήο   

 
 
              ήκεξα ηελ ……………………….. ηνπ έηνπο …. ζηελ Αζήλα  θαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νδφο Π. Καλειινπνχινπ αξηζ. 4, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:  
            α)  Σν Διιεληθφ Γεκφζην, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  
απφ ηνλ  ……………………………………………………………………………………, πνπ ζηε 
ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία ‘’Αγνξαζηήο’’ θαη  
            β) Ζ επηρείξεζε (πιήξε επσλπκία θαη δ.η. εάλ ππάξρεη), πνπ εδξεχεη (πιήξεο Γ/λζε, 
Σει. θαη FAX), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ (πιήξε ζηνηρεία), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία ‘’Πάξνρνο ππεξεζηώλ’’ ή ‘’Αλάδνρνο’’, ζπκθψλεζαλ θαη 
ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:  
 
            - Με  αλνηθηφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …………….. κε βάζε ηελ ππ‟ αξηζ. 
5/2014 Πξνθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
θαηαθπξψζεθε χζηεξα απφ ηελ ππ΄αξηζ. ……………………………….απφ ……………… 
απφθαζε ………………………………. ε παξνρή ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζην φλνκα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ παξφρνπ.  

 
          ΄Τζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ είδνπο ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν 
„‟Πάξνρν‟‟, ν νπνίνο αλαιακβάλεη απηή κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα . 
 

΄Αξζξν 1 
Αληηθείκελν ζύκβαζεο 

 
            Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο 
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο ηνπ  θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο 

[Αλήθεη ζηελ Πξνθήξπμε 5/2014 Α.Δ.Α.] 
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ηνπ Πνιίηε, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηέο κε ιεπηνκέξεηα 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο ππ΄αξηζ. 5/2014 πξνθήξπμεο ηνπ Α.Δ.Α., γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  έσο θαη ……………., ζηε ζπλνιηθή 
κεληαία ηηκή ησλ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)……….. Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θξαηήζεσλ 6,6572% πιένλ Φ.Π.Α. 23% (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) …………. Δπξώ, ήηνη 
ζηε ζπλνιηθή κεληαία ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ΦΠΑ, (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)………… Δπξώ 
θαη ζπλνιηθή ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ΦΠΑ, γηα ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)……………Δπξώ. 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, φπσο εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο, επηδφκαηα αδεηψλ θαη ενξηψλ, αζθάιηζεο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ε αμία 
ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαζαξηζκνχ σο θαη θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή 
πξνθήξπμε δαπάλε, ζρεηηθή κε ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο . 
            Ζ αλσηέξσ ηηκή ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
σο θαη ζε ηπρόλ ηξίκελε παξάηαζε ηνπ έξγνπ θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία . 

 
 

΄Αξζξν 2 
Δθηεινύκελεο εξγαζίεο  

             Ο θαζαξηζκφο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο ππ‟αξηζ. 5/2014 Πξνθήξπμεο ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζα γίλεηαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, φπσο απηφο αλαγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα  Ζ΄ ηεο ελ ιφγσ Πξνθήξπμεο. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί  ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ ρψξσλ θαζαξηζκνχ ζηα πιαίζηα 
πάληνηε ηεο ίδηαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θαη ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 
Δπίζεο, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηεο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ, πξνο αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο .  

 
 

΄Αξζξν 3 
Γηαπίζησζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο 

            Ζ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ζα γίλεηαη, απφ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Γ/λζεο Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ/Α.Δ.Α. κε ηε 
ζχληαμε ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηαρείξηζε, γηα ηελ 
πιεξσκή ηεο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ . 
 
 

΄Αξζξν 4 
Μνλνκεξήο παξάηαζε ζπκβαηηθνύ έξγνπ 

           Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα παξαηείλεη κνλνκεξψο, ην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο 
ησλ ελ ιφγσ  Τπεξεζηψλ,  κέρξη ηξεηο (3) αθφκε κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ 
(31.12.2015), κε ηελ ίδηα κεληαία ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο απηήο . 
 
 

΄Αξζξν 5 
Δμνπιηζκόο – Αλαιώζηκα πιηθά θαζαξηζκνύ 

            Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζα είλαη πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη ζα 
εθηεινχληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο, ζχγρξνλν κεραληθφ εμνπιηζκφ, 
ηα δε αλαιψζηκα πιηθά – ρεκηθά ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη εγθεθξηκέλα απφ ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο Φνξείο (Δ.Ο.Φ., Υεκείν Κξάηνπο θ.ι.π.) . 
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Άξζξν 6 

ηνηρεία ηνπ άξζξνπ 68 Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013. 
 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ: 
Ζκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο: 
πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο: 
Απνδνρέο εξγαδνκέλσλ: 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο: 
Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν: 

 
΄Αξζξν 7 

Κξαηήζεηο – Φόξνο εηζνδήκαηνο 
            Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο 6,6572%, ππέξ ησλ θαησηέξσ 
δηθαηνχρσλ θνξέσλ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 
 

ΑΡΥΖ 
ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΤΜΒΑΔΩΝ 

Σ.Δ.Α.Π.Α..Α./ 
Σ.Π.Α.. 

Μ.Σ.. Μ.Σ.Π.Τ. Γ.Γ.Κ.Π. Σ.Α.Τ.Τ.Δ. 

0,10% 2,72% 2,72% 0,96% --- --- 

1.  Ζ θξάηεζε ππέξ Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% & επ΄απηνχ 
20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 

2. Οη ππφινηπεο θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 2% θαη επ‟ απηνχ 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 
(ζχλνιν 2,4%). 

 
Δπίζεο, ππφθεηληαη θαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ θαζαξνχ 

πιεξσηένπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2198/94, φπσο ηζρχνπλ. 
 

΄Αξζξν 8 
Τπεθκίζζσζε έξγνπ θαζαξηόηεηαο – Δθρώξεζε δηθαησκάησλ 

            Ζ εηαηξεία θαζαξηζκνχ δε δηθαηνχηαη λα παξαρσξήζεη θαη ηδίσο λα ππεθκηζζψζεη ζε 
άιινλ ην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο . 
            Δπίζεο, δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο, πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε 
ζχκβαζε, ζε νπνηνδήπνηε Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν, ρσξίο  ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο . 
 

΄Αξζξν 9 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο 

            Ωο πξνο ηηο θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ΄αξηζ. 5/2014 Πξνθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.118/2007, φπσο ηζρχεη. 
 

Άξζξν 10 
Σήξεζε δηαηάμεσλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο  

              Ζ αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο  ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ 
λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. 
ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ, ζα θαηαγγέιιεηαη, 
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία, ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία.  
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΄Αξζξν 11 
Καηαγγειία ζύκβαζεο 

              Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθφζνλ ε 
Παξέρνπζα ππεξεζίεο, θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν εθ πξνζέζεσο, ζπλερψο θαη απνδεδεηγκέλα 
παξαιείπεη λα εθπιεξψζεη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηεο, ε δε Παξέρνπζα ππεξεζίεο, 
εθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαιείπεη, ρσξίο λφκηκε αηηία, ηελ πιεξσκή ηνπ νθεηιφκελνπ 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο . 
 

΄Αξζξν 12 
Αλσηέξα βία 

            ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ εηαηξεία 
θαζαξηζκνχ, ε νπνία αλ δελ θάλεη γλσζηά κε έγγξαθφ ηεο ζηελ Τπεξεζία, ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία ζε έλα 20ήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά θαη ιφγσ ησλ 
νπνίσλ αθνινχζεζε ε αδπλακία ηεο γηα νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  πνπ αλέιαβε, 
δελ έρεη δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απ΄ απηή . 
            Αλσηέξα βία δελ ζεσξείηαη ε απεξγία ή ε ζηάζε εξγαζίαο ή ε ηπρφλ επίζρεζε εξγαζίαο 
ηνπ πξνζσπηθνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν . 
 

΄Αξζξν 13 
Πιεξσκή 

            Ζ παξνχζα δαπάλε πνζνχ χςνπο …………… Δπξώ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππ΄ 
αξηζ. ……..  απφ …… Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε αχμνληα αξηζκφ θαηαρψξεζεο 
……. ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ Πιεξσκήο, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Κ.Α.Δ. 0875 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Δ.Φ. 43-110 „‟ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ‟‟, νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2015.  
            Γηα ηελ  πιεξσκή ησλ παξαζρεζεζνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζα ζπληάζζνληαη θάζε κήλα ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία κεηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεί ε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ/Σκήκα 6ν/Α.Δ.Α., ζα απνζηέιινληαη  ζηελ  Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 
ζην Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο 
θαη έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, πξνο πιεξσκή ηνπ, δηα ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Τ.  
 

΄Αξζξν 14 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

            Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε 
Παξέρνπζα ππεξεζίεο  θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
 

Αξηζκφο Ζκεξνκελία Σξάπεδα έθδνζεο Πνζφ Τπέξ ηεο εηαηξείαο 

    
 
 

 
            Ζ εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηελ Παξέρνπζα 
ππεξεζίεο κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο . 
  
 

΄Αξζξν 15 
Βαξύηεηα εγγξάθσλ 

Οη ζρέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Παξέρνπζαο ππεξεζίεο, ξπζκίδνληαη απφ 
ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φια ηα έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
έξγν . 

Γηα ηελ άξζε ηπρφλ ακθηζβεηήζεσλ ή ζπγθξνπφκελσλ ξπζκίζεσλ, εθηφο απφ ηνπο 
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο θαηηζρχεη θάζε 
άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο βεβαίσο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 



 
 

43 

παξαδξνκψλ, ηζρχνπλ θαη φια ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θείκελα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά 
ηεξαξρίαο : 

α. Ζ παξνχζα ζχκβαζε .  
β. Ζ ππ΄αξηζ. 5/2014  πξνθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  
γ. Ζ πξνζθνξά ηεο Παξέρνπζαο ππεξεζίεο. 

Όπνπ πξνθχπηνπλ εξκελεπηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ακθηζβεηήζεηο ή θελά 
ξπζκίζεσλ ηζρχνπλ νη πιένλ επεξγεηηθέο, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ξπζκίζεηο . 

 
 

Άξζξν  16 
Σξνπνπνηήζεηο – Πξνζζήθεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, νπνηεδήπνηε κέζα ζηα φξηα ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ 
ηελ  Παξέρνπζα ππεξεζίεο λα αλαζεσξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ή λα επηρεηξήζεη νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ζην έξγν, εθ‟ φζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ . 

  Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 
θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ . 

 
΄Αξζξν 17 

Λνηπνί όξνη 
            Γηα ηνπο ινηπνχο κε θαηνλνκαδφκελνπο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε φξνπο, ηζρχνπλ η΄ 
αλαθεξφκελα ζηελ ππ΄ αξηζ. 5/2014 πξνθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηε 
ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο Παξέρνπζαο ππεξεζίεο. 
 

΄Αξζξν 18 
Δπίιπζε δηαθνξώλ –Γηαηάμεηο 

           Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα Αζελψλ . 
 

            Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (Α΄-247) „‟Πεξη Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟, ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α΄-64) 
„‟Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ Πεξί 
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ‟‟  ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Α΄-150) „‟Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ)‟‟, φπσο 
ηζρχνπλ.  
 

- ΄Τζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθηεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα 
αληίηππα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα έλζεκα . 

-  Έλα απφ ηα πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην άιιν πήξε ν Πάξνρνο ππεξεζηψλ δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ην ηξίην ζα απνζηαιεί ζηε Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Λεηηνπξγηψλ/Α.Δ.Α. 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Γηα ην Διιεληθό Γεκόζην 
Ο Γ/ΝΣΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ / Α.Δ.Α. 

 
 
 

Ο Πάξνρνο ππεξεζηώλ 
θαη γη΄απηόλ  
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εκείσζε:  Σα αλαθεξόκελα ζην παξόλ ππόδεηγκα ζπκβάζεσο ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο 
είλαη ηα ειάρηζηα θαη απηά είλαη δπλαηόλ λα ζπκπιεξσζνύλ ή ηξνπνπνηεζνύλ θαηά ην 
ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θαζόζνλ απηό ζα εμαξηεζεί θαη από ηε 
ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή.    


