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ΘΕΜΑ: ∆ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά την
ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισµό των χώρων του ∆ιοικητηρίου, του Οργανισµού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» µε χρονική διάρκεια
του έργου από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε προϋπολογισµό
187.200,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ
∆είγµα
ΟΧΙ

Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

14/ 3 /2012

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ηµερήσιο Τύπο
21 / 3 /2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 346/98 για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 230/Α′/12.10.1998) για το συντονισµό
των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το Π.∆. 60/07 περί
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (των διατάξεων που διατελούν σε ισχύ).
2. Του Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων – Οδηγία 2004/18/ΕΚ».
3. Του Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)»
και του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα.
4. Της υπ’ αριθµ. 14873/395/4-4-06 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών περί
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συµβάσεις υπηρεσιών .
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5. Του Ν.2362/95 – περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., όπως ισχύει.
Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(Φ.Ε.Κ. 1291/Β’/11-8-2010) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
6. Του Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.).
7. Του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
8. Του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ
194 Α/ 22-11-2010).
9. του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης».
10. Το Ν.3863/10 (ΦΕΚ Α΄115/15.7.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68.
11. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων».
12. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το χρονικό
διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος.
13. Την υπ’αρ. 112 / 2012 απόφαση του 6 / 29 - 2 -2012 Πρακτικού της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ.01/2012 ∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
14. Την αριθµ. 2099/2012 (αρ. πρωτ. Οικ.03/964 / 5-3-2012 Α∆Α :Β44Θ7ΛΒ-33Γ )
έκθεση ανάληψης δαπάνης ,συνολικού ποσού 134.316,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και
Κ.Α.Ε. 3072.0875 οικ. έτους 2012 .
15. Την αριθµ.
/2012 (αρ. πρωτ. Οικ.03/
Α∆Α:
) έκθεση
αναλήψεως δαπάνης ,συνολικού ποσού 95.940,00 ευρώ µε ΦΠΑ σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε.
3072.0875 οικ. έτους 2013 στον προϋπολογισµό της ΠΑΜΘ οικ. έτους 2013,
στον οποίο θα γίνει η εγγραφή πίστωσης του ποσού των για την κάλυψη της
δαπάνης καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά την ανάδειξη αναδόχου
«για τον καθαρισµό των χώρων του ∆ιοικητηρίου, του Οργανισµού Καπνού, του Γ
.Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» µε χρονική διάρκεια του έργου από την
υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε προϋπολογισµό 187.200,00 ευρώ,
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (µηνιαία δαπάνη 15.600,00 ευρώ), συνολικό
ποσό 230.256,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (µηνιαία δαπάνη
19.188,00 ευρώ), και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του έτους 2012 και τον
Τακτικό Προϋπολογισµό του έτους 2013 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριµένα τον
ΚΑΕ 3072.0875 σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες, η σύµβαση που θα υπογραφεί θα περιλαµβάνει απαραίτητα τον
αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τον
αριθµό καταχώρησης της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής.
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2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο 220 του ∆ιοικητηρίου Καβάλας από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
25 - 4 - 2012
ΤΕΤΑΡΤΗ
10.00 Π.Μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισµοί
γ) Ενώσεις/συµπράξεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:
5.1. Τα «Στοιχεία της ανάθεσης καθαριότητας των χώρων όπως ορίζονται από
την παρούσα προκήρυξη» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Τους «Συµπληρωµατικούς
Γενικούς Όρους» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' και
5.2. Τον «Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)»
6. Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα:
6.1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
6.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
6.3.«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ'
6.4.« ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ » - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
Τα Παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής.
7. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα από το Τµήµα Προµηθειών γραφείο 238
στο ∆ιοικητήριο Καβάλας, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν να
ζητήσουν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες το αργότερο έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες δίδονται, στον αιτούντα, το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την
Υπηρεσία, υπό τους αυτούς ως άνω όρους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : (∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού-Οικονοµικού - Τµήµα
Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20,
ος
όροφος, γραφείο 238)
65110 Καβάλα - 2
Παροχή πληροφοριών: πληροφορίες στο γραφείο 238 (δεύτερος όροφος ∆ιοικητήριο Καβάλας) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες.
• τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 291 238
• τηλεοµοιοτυπία (fax) 2510 227 408
∆ιακήρυξη : Η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην οποία αποτυπώνονται οι όροι και τα
απαιτούµενα για το διαγωνισµό, καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από
τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί .
Έργο: Η παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισµό των χώρων όπως αναφέρονται
αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
Επιτροπή Κατακύρωσης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού :Είναι η Οικονοµική
Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θράκης, έργο της οποίας είναι η έγκριση και η διενέργεια
του παρόντος ∆ιαγωνισµού, η συγκρότηση των απαιτούµενων Επιτροπών για κάθε
φάση του έργου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του εν λόγω ∆ιαγωνισµού.
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (3 µελής) :Είναι η αρµόδια Επιτροπή για την
αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών,
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί (κατόπιν
αποφάσεως της Επιτροπής Κατακύρωσης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού) και το οποίο
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3 µελής): Είναι η Επιτροπή η οποία έχει την
αρµοδιότητα της εξέτασης των υποβληθέντων ενστάσεων σύµφωνα µε το αρ. 15 του
Π∆ 118/2007 και προσφυγών του αρ. 3 του Ν. 2522/1997.
Υποψήφιος Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή ένωση προσώπων που συµµετέχει στον παρόντα διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό σύναψης συµβάσεως µε την αναθέτουσα αρχή. Ο Προσφέρων ή Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα
Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι Προσφέροντες στον
παρόντα ανοικτό διεθνή διαγωνισµό.
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Εκπρόσωπος :Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον
Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων/κοινοπραξιών, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Αντίκλητος :Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, ορίζει ως
εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία
του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Ο ορισµός Αντικλήτου είναι υποχρεωτικός.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.
Σύµβαση :Η έγγραφη συµφωνία που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για το σύνολο του έργου.
Προϋπολογισµός έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου.
Συµβατικό Τίµηµα :Η συµφερότερη τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το
έργο.
Επίσηµη γλώσσα: Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση :Εννοείται δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε
βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ζητούµενες από την προκήρυξη υπεύθυνες
δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες.
Ηµέρες :Νοούνται πάντα οι «ηµερολογιακές», εκτός αν ρητά αναφέρονται στην
παρούσα προκήρυξη «εργάσιµες».
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρµόδια Υπηρεσία για την διενέργεια του έργου ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
- Τµήµα Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα ∆ιοικητήριο
Καβάλας, - 2ος όροφος, γραφείο 238) τηλ : 2510 291 238 fax : 2510 227 408.
ΑΡΘΡΟ 3 :
1. Ορίζεται ρητά ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα αναφέρονται στο σύνολο
του αντικειµένου της σύµβασης.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της προαιρέσεως της αρχικής σύµβασης είτε για
συµπληρωµατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο όταν προκύψουν νέες α-
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νάγκες για καθαριότητα µε την αντίστοιχη επιβάρυνση, είτε για παράταση ισχύος της
σύµβασης για το επόµενο οικονοµικό έτος λόγω µη ολοκλήρωσης του καινούργιου
διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί βάσει του άρθρου 21 παράγραφος α του Π.∆.
118/07.
3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι έξι
(6) µήνες από την λήξη της, για όλες τις υπηρεσίες ή µερικές απ’αυτές , µε τους ίδιους όρους µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου.
Οι χώροι που θα καθαρίζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας είναι οι εξής:
1. Καθηµερινός καθαρισµός διακοσίων εβδοµήντα πέντε γραφείων (275) του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας, την κεντρική είσοδο, το θυρωρείο, το τηλεφωνικό κέντρο,
το γραφείο ηλεκτρολόγων, τις τουαλέτες του κτιρίου τις πρωινές ώρες, των χώρων
των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη τις πρωινές ώρες, το γραφείο εξέτασης οδηγών, το Κέντρο υποδοχής επενδυτών, τις σκάλες όλων των ορόφων, τις βοηθητικές
και τα φουαγέ των ορόφων.
2. Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των διαδρόµων, πλατύσκαλων και
κλιµακοστασίων από τις εισόδους έως τον έκτο όροφο.
3. Καθάρισµα των πλαϊνών των διαδρόµων και των υαλοπινάκων αυτών κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα.
4. Καθηµερινός καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου (ο δρόµος
µπροστά από το ∆ιοικητήριο, όλος ο χώρος της πυλωτής και ο δρόµος µέχρι το
Αµφιθέατρο).
5. Καθηµερινός καθαρισµός των γραφείων και των συνεργείων του ΚΤΕΟ Καβάλας.
6. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα τα γραφεία του Οργανισµού Καπνού.
7. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Θάσου και Γ.Γ.Α. Θάσου.
8. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Χρυσούπολης και το Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης.
9. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Καβάλας.
Συνολικό εµβαδό όλων των χώρων 14.500 τ.µ.
Ο καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου θα γίνεται δύο φορές
την εβδοµάδα µε πιεστικό µηχάνηµα. Ύστερα από συνεννόηση µε την αρµόδια
Επιτροπή θα γίνεται και χρήση απορρυπαντικών όταν είναι απαραίτητο για τον
καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον
απαραίτητο εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας κ.λ.π. σε αριθµό και
ποσότητες που να επαρκούν για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της
καθαριότητας. Επίσης είναι υποχρεωµένος να τοποθετεί το χαρτί υγείας και τα αντισηπτικά-κρεµοσάπουνα χεριών στα συγκροτήµατα των τουαλετών τα οποία θα του
παραδίδει η Π.Ε. Καβάλας.
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Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του
αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του
αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο
ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό
λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Π.Ε. Καβάλας κατάσταση µε τα
ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει
για την καθαριότητα.
Απαιτούνται
I. ∆έκα (10) άτοµα το λιγότερο την ηµέρα απασχολούµενα πέντε (5) ώρες το
λιγότερο καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή).
II. ∆ύο (2) άτοµα το λιγότερο την ηµέρα απασχολούµενα καθηµερινά επί
εξαώρου τις πρωινές ώρες, στην καθαριότητα και συντήρηση των W.C. όλων
των ορόφων και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη.
III. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα επιπλέον άτοµο (πέραν του
προσωπικού καθαριότητας) που θα συντονίζει και θα επιβλέπει την όλη
εργασία εκτός και δηλώσει ότι το έργο αυτό θα επιβλέπει ο ίδιος.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Π.Ε. Καβάλας Πιστοποιητικό
Υγείας και Ποινικού Μητρώου για όλο το προσωπικό που θα απασχολεί.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις κοινωνικές
ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο
από αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Επίσης είναι υποχρεωµένος
να τηρεί τους Νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν για την υγεία και ασφάλεια των
εργασιών του.
Για κάθε χώρο πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό,
όπως:
• περιστροφικές µηχανές για γυάλισµα δαπέδων
• ηλεκτρικές απορροφητικές µηχανές σκόνης
• µηχανικό σάρωρθο υπαίθριων χώρων
• καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσµατος
• µαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων
• ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήµατα καθαρισµού τζαµιών κλπ
• κάθε άλλο µηχάνηµα ή συσκευή που πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένας
σύγχρονος εξοπλισµός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω
µηχανηµάτων και συσκευών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Στους χώρους υγιεινής (wc), θα γίνεται σκούπισµα, σφουγγάρισµα, θα πλένονται τα
πλακάκια στους τοίχους, θα αποµακρύνονται χαρτιά και απορρίµµατα και θα γίνεται
πλήρης απολύµανση.
∆ιάδροµοι, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι κλπ των εστιών: σκούπισµα,
σφουγγάρισµα
Κάγκελα: ξεσκόνισµα
Τζάµια: καθάρισµα µε το κατάλληλο καθαριστικό.
Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού
βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει να
προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα και να είναι ενδεδειγµένα από
άποψη υγιεινής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει, στα εργαστήριά της ή στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια, την ποιότητα των
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υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις των
αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας και να αντικαθιστά τα υλικά κλπ που προκαλούν
φθορά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει
τα όργανα που τον ασκούν.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο και σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό
για τον καθαρισµό και απολύµανση των κτιρίων. Επίσης υποχρεούται να τοποθετεί το
χαρτί υγείας που θα προµηθεύετε από την Π.Ε. Καβάλας στους χώρους, όπου απαιτείται, επί 5 ηµέρες την εβδοµάδα. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα προξενηθεί στους χώρους που καθαρίζει το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης, είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε
εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισµό στην επιχείρησή του.
Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών και της
πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης, θα γίνεται
από την Επιτροπή που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα της Π.Ε. Καβάλας. Ο
ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα,
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του
φορέα πάνω σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. Τα
αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν την αποβολή ή την
αποµάκρυνση ή την απαγόρευση εργασίας κάθε µέλους του προσωπικού του
αναδόχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία, ή ανάρµοστη συµπεριφορά, ή δεν πειθαρχεί στις
υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, χωρίς ο αποµακρυνθείς να δικαιούται
αποζηµίωσης από την Π.Ε. Καβάλας. Σε περίπτωση πληµµελούς καθαρισµού και
αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται
περικοπή µέχρι 10% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
δεν προσέλθει για τον καθαρισµό, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ(1.000,00)
€ για κάθε µέρα. Μετά από αποχή τριών (3) συνεχών ηµερών ή από αποχή πέντε
(5) διακεκοµµένων ηµερών µέσα στον ίδιο µήνα, πέρα από το πρόστιµο µέχρι χίλια
ευρώ (1.000,00) € την ηµέρα, µε αιτιολογηµένη απόφαση ο ανάδοχος µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές νοµικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τα αρµόδια όργανα της Π.Ε. Καβάλας για
τυχόν ζηµιές που θα εντοπίζει στους χώρους που έχει την ευθύνη της καθαριότητας.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών που θα εκδίδει ο ανάδοχος και ύστερα από τη σύνταξη πρακτικού
παραλαβής του έργου από την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Π.Ε. Καβάλας αποδεικτικά της
προϋπηρεσίας σε σχετικές εργασίες και κυρίως σε εργασίες καθαρισµού δηµοσίων
υπηρεσιών.
Στα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές του προσωπικού που θα
απασχολεί ο ανάδοχος και τα υλικά καθαριότητας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης (10% επί του ποσού της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ). Η σύµβαση
συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και
σφραγίζονται σε κάθε σελίδα .
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης
στην παραπάνω προθεσµία ή εµφανισθεί µεν αλλά δεν προσκοµίσει την εγγυητική
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επιστολή, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ των εσόδων της Π.Ε.
Καβάλας. Ακολούθως η Π.Ε. Καβάλας θα καλεί έναν-έναν τους επόµενους
αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που
κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Η Π.Ε. Καβάλας ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της µη ασφάλισης
αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας
µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο
θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν
στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της
Π.Ε. Καβάλας. Η Π.Ε. Καβάλας, µετά από εισήγηση των επιτροπών ελέγχου και µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει
υπάλληλο για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης
συµπεριφοράς. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την Π.Ε. Καβάλας. Το προσωπικό της καθαριότητας υποχρεούται να
φέρει οµοιόµορφη περιβολή. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να
αναφέρεται ότι ο εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο
ανάδοχος έναντι της Π.Ε. Καβάλας και όλης εν γένει της συµφωνίας τους.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, την παροχή της
καθαριότητας. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Καβάλας και η αρµόδια επιτροπή αποφασίζει
την επανάληψη του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης για την οποία δεν
προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο
ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας
µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο. Σε περίπτωση υποτροπής, η
παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται µέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε
παράβαση και επιβάλλεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΑΜΘ µετά
από προηγούµενη κλίση του, σε απολογία. Η Π.Ε. Καβάλας σε περίπτωση
υποτροπής µπορεί να λύσει τη σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα
δικαιώµατα του Συµβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηµατία να συµµορφωθεί σε
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης ή σε απόφαση της Π.Ε. Καβάλας µετά από
εισήγηση της Επιτροπής και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από
την εφαρµογή της σύµβασης ή αµφισβήτησης, αρµόδιο δικαστήριο θα είναι το
Μονοµελές Πρωτοδικείο που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και θα διατάξει
την πληρωµή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση του αναδόχου
από τα δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση.
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει
προς όφελος της Π.Ε. Καβάλας χωρίς άλλη διατύπωση.
Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν περάσει
άπρακτο δεκαήµερο εξουσιοδοτεί από τώρα την Π.Ε. Καβάλας να αποβάλλει τα
πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την τύχη τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα την ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Συνεταιρισµοί
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
4. Κοινοπραξίες προµηθευτών
Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι:
I. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό ISO.
II. ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
III. ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία
IV. ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
V. ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να αποδείξουν:
1) Την επαγγελµατική τους δραστηριότητα µε πιστοποιητικό εγγραφής τους
στο Επιµελητήριο και επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων των έργων που
έχουν υλοποιήσει την τελευταία τριετία. Τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους µε
αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης τους των τριών
τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνει ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις
είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια
εφορία.
2) Την λειτουργία πιστοποιηµένης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO επιχείρησης
καθαριότητας µε την προσκόµιση πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου
κατάλληλου πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού
Συστήµατος ∆ιαπίστευσης.
3) τα στοιχεία II, III, IV και V καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα
σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας αυτοπροσώπως ή µε
νόµιµο αντιπρόσωπο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο. Μπορεί να αποστέλλεται και
µε άλλο τρόπο (Ε.Λ.Τ.Α., courier, κλπ) και παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι
την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.
1.2. Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα αυτήν επί 120
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Προσφορά
αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις
όρους της διακήρυξης αυτής ή ελλιπής ή όταν αυτή έχει ξέσµατα, διαγραφές
ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
1.3. Οι σφραγισµένοι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρουσία των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Εάν η επιτροπή διαγωνισµού
κρίνει ότι κάποιος διαγωνιζόµενος δεν πληροί όλους τους όρους και
αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού οι εναποµείναντες κλειστοί
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φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον ίδιο ή παραδίδονται
στην υπηρεσία για επιστροφή σε περίπτωση απουσίας του.
1.4. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.4.1. Η λέξη «Προσφορά».
1.4.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό.
1.4.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.4.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.4.5. Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα.
∆ε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται
παραπάνω υποβάλλεται καλά σφραγισµένος και περιέχει τρεις (3) υποφακέλους,
ήτοι:
• Φάκελος ∆ικαιολογητικών
• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Οι παραπάνω τρεις υποφάκελοι είναι και αυτοί καλά σφραγισµένοι και κάτω από
τον τίτλο τους αναγράφουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
1.5. Ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την διακήρυξη εις διπλούν (πρωτότυπα και µία σειρά
αντιγράφων) µέσα σε καλά σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις
πρωτότυπα και αντίγραφα αντίστοιχα. (Για το περιεχόµενο του φακέλου
δικαιολογητικών
βλέπε
παρακάτω
στα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ).
1.6. Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς περιέχει την Τεχνική προσφορά εις
διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά
σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο
αντίστοιχα και περιλαµβάνει:
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής ότι έλαβε γνώση όλου του περιεχοµένου της παρούσας
διακήρυξης το οποίο αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής εφόσον προτίθεται να διαθέσει επιπλέον προσωπικό
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ της παρούσης
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής εφόσον προτίθεται να διαθέσει επιπλέον ώρες
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ της παρούσης
• Παραστατικά επαγγελµατικής εµπειρίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
Γ΄ της παρούσης
• Παραστατικά µεγέθους της εταιρείας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄
της παρούσης
• Παραστατικά συνέπειας της επιχείρησης στην εκπλήρωση των
συµβατικών της υποχρεώσεων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ της
παρούσης.
1.7. Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς περιέχει την Οικονοµική προσφορά
εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά
σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο
αντίστοιχα.
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Επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να περιέχει χωριστό φάκελο
στον οποίο να αναφέρονται εξειδικευµένα τα από τη διάταξη του
άρθρου 68 Ν.3863/2010 στοιχεία, ήτοι: α) Ο αριθµός των εργαζοµένων,
β) Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των, γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας
στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, αντίγραφο της οποίας πρέπει να
περιέχεται στο φάκελο, δ) Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, ε) Το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά και στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Σηµειωτέον ότι, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογιστεί εύλογο
ποσό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίµων,
του εργολαβικού κέρδους και των νοµίµων υπέρ του ∆ηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων.
1.8. Η οικονοµική προσφορά δηλώνει ότι ο προσφέρων αναλαµβάνει την
καθαριότητα των χώρων όπως αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα
διακήρυξη και για χρονικό διάστηµα από ενός έτους από την υπογραφή της
σύµβασης.
1.9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και
δεν λαµβάνονται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία για
τα οποία αυτές ζητήθηκαν.
3.0 Προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε
φάκελο από τους παραπάνω ανοικτούς δε θα γίνονται αποδεκτές.
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί,
ενώσεις προµηθευτών, κοινοπραξίες προµηθευτών) υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή απαράδεκτου) ποσού ίσου
µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α. (11.515,00
ευρώ) και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό (άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007).
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου
25 του Π.∆. 118/2007. Η εγγύηση επιστρέφεται σ’ αυτούς που αποτυγχάνουν στο
διαγωνισµό πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'):
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και την ∆/νση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία και το αντικείµενο
του διαγωνισµού.
8. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι
τουλάχιστον τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς ήτοι εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
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9. Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί µε µονοµερή δήλωσή
της µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το ποσό της
κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας
Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
10. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυµα να καταβάλει
ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία θα απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι τα ανωτέρω 1, 5, 6, 7, και 9ii.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
Β) Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
i.α) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
β) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
δ) ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή
Επιχείρησης
ii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία της περ. i
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.
118/2007, ήτοι :
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο.
β) Επικυρωµένα αντίγραφα των συµβάσεων των έργων που έχουν
υλοποιήσει την τελευταία τριετία.
γ) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών
τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές
δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί
στην αρµόδια εφορία.
Γ) Πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού από
διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO
∆) Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
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• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. α
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις
• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις
Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20
του Π.∆. 118/2007
Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµό οι υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τους νοµίµους εκπροσώπους των.
Ε) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης θεωρηµένο
για το γνήσιο της υπογραφής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’290), θα
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆.118 /
2007.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής της δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και της ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι
ενήµεροι ως τις υποχρεώσεις της που αφορούν της εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως φορολογικές υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή της σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά της κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης της, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής της, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ.
Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η απόδειξη της εγγραφής
της στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο αρ. 25 παρ. 3 του Π.∆. 346/98, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόµους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς
πολίτες,
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), της εκάστοτε
ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και της,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό της ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, τις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
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(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, της εκάστοτε ισχύει, από
το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.
Προκειµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών, αναγκαία
προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού
προσώπου (βλ. άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της
προϋπόθεσης της αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των
εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από την οποία
προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι
ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, της τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.
2 Π.∆. 82/96, της τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε
περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι της Α.Ε., µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, απαιτείται και των
εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό της µέχρι φυσικού
προσώπου. Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα
δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τους Α.Ε. µετόχους της
Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία
της νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., τις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά
µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%,
οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.
1 – 3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη
υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή
ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως
απαράδεκτη.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από
το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 .
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς
και της περίπτωσης (2) του εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της
περίπτωσης (2) του εδ. Γ του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην Ένωση.
Β) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η
παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 394/96.
∆) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό
της, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά της παραστατικό εκπροσώπησης.
Ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4
παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν της ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή
ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4
του Π.∆. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου της υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας,
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη
των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆.
118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ενώπιον όσων υπέβαλαν
προσφορές ή των νόµιµων εκπροσώπων της εφόσον παρίστανται.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών µετά την παρέλευση του χρόνου κατά την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά
τη στιγµή έναρξης της διαδικασίας της αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
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Αποσφραγίζεται ο εξωτερικός φάκελος και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά, καθώς και οι σφραγισµένοι φάκελοι της οικονοµικής και
τεχνικής προσφοράς.
Η επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό το οποίο
περιλαµβάνει εκτός των άλλων τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων που έχουν τα
νόµιµα προσόντα για να συµµετάσχουν στην αποσφράγιση των τεχνικών
στοιχείων των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται σε όλους τους
συµµετέχοντες και δίνει την νόµιµη προθεσµία στους συµµετέχοντες για τυχόν
ενστάσεις επί της συµµετοχής µε βάση τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου.
Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσµίας εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις και
συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει εκτός των άλλων και τα στοιχεία των
διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή
της στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών το οποίο καταθέτει στην
αρµόδια Επιτροπή της Π. Ε. Καβάλας για έγκριση, το κοινοποιεί στους
διαγωνιζόµενους και ταυτόχρονα ορίζει την ακριβή ηµεροµηνία (ηµεροµηνία και
ώρα) προκειµένου να παραβρεθούν στο άνοιγµα των τεχνικών προσφορών. Οι
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα τεχνικά και τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών
που κρίθηκαν µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας ότι δεν
έχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά επιστρέφονται της κατόχους της, ενώ οι
υπόλοιποι φάκελοι επιστρέφονται στην επιτροπή διαγωνισµού για την συνέχιση
της διαδικασίας.
Η επιτροπή διαγωνισµού στην συνέχεια και αφού εξετάσει και αξιολογήσει τους
φακέλους των τεχνικών προσφορών ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για τα
στοιχεία των διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν ότι πληρούν τις απαιτούµενες
τεχνικές προδιαγραφές συµπεριλαµβανοµένης και της βαθµολογίας των
αντιστοίχων τεχνικών προσφορών τους και δίνει την νόµιµη προθεσµία για
τυχόν ενστάσεις. Μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων συντάσσει πρακτικό το
οποίο εκτός των άλλων περιλαµβάνει τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων που
προκρίθηκαν για την διαδικασία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών
µε την αντίστοιχη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς το οποίο υποβάλλεται
στην αρµόδια Επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας για έγκριση και το κοινοποιεί στους
ενδιαφερόµενους προκειµένου να παραβρεθούν στο άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών.
Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε
τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών που κρίθηκαν µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής της Π.Ε.
Καβάλας ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται στους
κατόχους τους.
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προχωράει στο άνοιγµα των οικονοµικών
στοιχείων εκείνων των προσφορών που αποφασίστηκε από την αρµόδια
Επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας ότι έχουν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά καθώς και
ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και συντάσσει πρακτικό το οποίο
περιλαµβάνει εκτός των άλλων και την αξιολογική σειρά των διαγωνιζόµενων µε
βάση τον λόγο της οικονοµικής της προσφοράς την βαθµολογία της τεχνικής
προσφοράς το οποίο κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιότυπο
(φαξ) ή ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου και δίνει την νόµιµη προθεσµία για
τυχόν ενστάσεις. Με την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων συντάσσει πρακτικό το
οποίο καταθέτει στην αρµόδια Επιτροπή της Π.Ε. Καβάλας για έγκριση και το
κοινοποιεί στους ενδιαφερόµενους. Μετά την απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής
της Π.Ε. Καβάλας σχετικά µε τον προτεινόµενο ανάδοχο του διαγωνισµού, η
επιτροπή διαγωνισµού καλεί τον προτεινόµενο ανάδοχο να καταθέσει µέσα σε
φάκελο καλά σφραγισµένο όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που οφείλει
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την παρούσα διακήρυξη. Η ακριβής
ηµεροµηνία (ηµεροµηνία και ώρα) της αποσφράγισης του φακέλου των
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δικαιολογητικών
του
προτεινόµενου
αναδόχου
ανακοινώνεται
στους
διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιότυπο (φαξ). Το διάστηµα που µεσολαβεί από
ηµεροµηνία απόφασης της αρµόδιας Επιτροπής της Π.Ε. Καβάλας µε την οποία
ορίζεται ο προτεινόµενος ανάδοχος έως την αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του προτεινόµενου αναδόχου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο
των είκοσι (20) ηµερών. Μετά την πάροδο τριών ηµερών για τυχόν ενστάσεις η
επιτροπή διαγωνισµού συντάσσει την εισήγησή της την οποία καταθέτει για
έγκριση και τελική κατακύρωσή της στην αρµόδια Επιτροπή της ΠΑΜΘ.
4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η αρµόδια Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. αφού λάβει γνώση των στοιχείων των
προσφορών και της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έχει
την δυνατότητα, δικαιολογώντας τη θέση του, να αναθέσει την καθαριότητα στον
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό επιχειρηµατία που κατά την κρίση του,
συγκεντρώνει τα περισσότερα εχέγγυα ικανότητας για την ποιοτική εκτέλεση της
σύµβασης, έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό και να διατάξει την
προκήρυξη νέου ή την σύναψη της σχετικής σύµβασης χωρίς οι διαγωνιζόµενοι
να έχουν το δικαίωµα για οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007 και
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης της να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
προκειµένου να συνταχθεί από την Υπηρεσία το σχέδιο της σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ίση µε το 10% της συνολικής συµβατικής
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η
οποία θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσής της. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της
σύµβασης. Η ισχύς της εγγύησης µπορεί να παραταθεί ύστερα από έγγραφο της
Π.Ε. Καβάλας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου
και να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007.
6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις (π.χ.
ΜΤΠΥ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου, (φόρος εισοδήµατος κλπ).
7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η εξόφληση των τιµολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε µήνα) θα γίνεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσής της, εφόσον έχουν
προσκοµισθεί και τα νόµιµα λοιπά δικαιολογητικά, για την πληρωµή µε έκδοση
επιταγής µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την Π.Ε.
Καβάλας και µε την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη
θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής από την Υ.∆.Ε. Νοµού Καβάλας.
Ειδικότερα απαιτούνται:
α) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ

19

γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής.
Επί του ποσού του εντάλµατος γίνεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 2%
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ. επί του Μ.Τ.Π.Υ, 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επί του
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ.
Προκαταβολή της αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
8. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος. Επίσης,
ισχύουν οι όροι παράτασης του άρθρου 3 του παρόντος.
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και
της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών,
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων της τον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει του άρθρου 3 του παραρτήµατος Β της παρούσης.
Β) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια
του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι
την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας της συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα
που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του
διαγωνισµού ως τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του
σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση
µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της
υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος
προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας
αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική

20

απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του
παραρτήµατος Β της παρούσης, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων
ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή
της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
Γ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.

λόγους, εκτός από της

∆) Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της
σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της, από την αναθέτουσα
αρχή, µε φροντίδα της.
Ε) Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την
διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
ΣΤ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε
µορφής κυρώσεις σε βάρος του να ασκήσει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή.
11. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε συµµετέχων που θεωρεί ότι θίγεται κατά την κρίση του από παράνοµη
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2522/97. Πριν από την έναρξη της
διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου ασκείται υποχρεωτικά εντός
πέντε (5) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της αντίστοιχής πράξης
ή παράλειψης ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά στο θιγόµενο από την τυχόν µερική ή ολική παραδοχή της.
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Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την άσκηση
προσφυγής, άλλως τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.
Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της
προσφυγής ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων,
καθώς και η άσκηση της προσφυγής κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης.
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Π Α Ρ Α Ρ ΤΗ Μ Α Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως συµφερότερης και την τελική επιλογή του
αναδόχου λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.
Σηµειώνεται ότι επειδή η τιµή είναι σταθερή και η ίδια για όλους τους
διαγωνιζόµενους, ο καταλυτικός παράγοντας ανάδειξης του αναδόχου είναι η
σταθµισµένη βαθµολογία της Τεχνικής του Προσφοράς, η οποία θα γίνει µε τον εξής
τρόπο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(2)
(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(3)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ

(4)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΗ

(5)
ΤΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α' ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Χρησιµοποιούµενα Υλικά

20%

100

110

Χρησιµοποιούµενος
Εξοπλισµόςµηχανήµατα
Μεθοδολογία εκτελούµενου έργου

20%

100

110

15%

100

110

100

110

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑ∆ΑΣ

55%

Β' ΟΜΑ∆Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
∆ιαθέσιµο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου.
Ώρες εργασίας του προσωπικού ανά
ηµέρα
Εµπειρία

20%

100

110

15%

100

110

10%

100

110

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑ∆ΑΣ

45%

Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί
µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
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Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της
προσφοράς.
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει
τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. Ο
διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά.
Χρησιµοποιούµενα Υλικά -τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, θα πρέπει να είναι
εγκεκριµένα και πιστοποιηµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Γενικό Χηµείο
του Κράτους κ.λ.π), να αναφέρονται αναλυτικά οι ιδιότητές τους, να αναφέρεται επίσης
η αναλογία αραίωσης αυτών καθώς και σε ποιο χώρο θα χρησιµοποιούνται αυτά π.χ.
πατώµατα, γραφεία, WC κ.λ.π.
Χρησιµοποιούµενος Εξοπλισµός-µηχανήµατα-πλήρη αναφορά στην τεχνική
προσφορά του κάθε υποψήφιου ανάδοχου του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων
που διατίθεται να χρησιµοποιήσει καθώς και τις δυνατότητες του κάθε εργαλείουµηχανήµατος.
Μεθοδολογία εκτελούµενου έργου- αναλυτική αναφορά στην τεχνική προσφορά
του κάθε υποψήφιου ανάδοχου του τρόπου εκτέλεσης εργασιών-µεθόδους και
τεχνογνωσία.
Το πλέον διαθέσιµο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου – σε υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται το επιπλέον προσωπικό που θα διαθέσει ο κάθε
υποψήφιος ανάδοχος κατά ηµέρα.
Οι ώρες εργασίας - σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνονται οι επιπλέον
ώρες εργασίας που καθηµερινά θα διαθέσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος κατά ηµέρα
(χωριστά τον χειµώνα και χωριστά το καλοκαίρι).
Η εµπειρία
αποδεικνύεται µε επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων παροχής
παροµοίων έργων ή βεβαιώσεις συστατικές επιστολές των αντιστοίχων Υπηρεσιών
που ανέθεσαν τα έργα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................
Κατάστηµα ...................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................
Προς
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.
.........................................
€.......................................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €................................. υπέρ της
Εταιρίας
............................................................
δ/νση
........................................................................... δια την συµµετοχή της εις τον
διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................ για τις υπηρεσίες
......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ....................διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ......................................
Κατάστηµα
......... , ....................... ,.
(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)
....................
Προς
…………………………..

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ..............................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ................. ΕΥΡΩ ........
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
.........................(και ολογράφως)........................................, στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωση
µας,
υπέρ
της
εταιρείας………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της µε αριθµό
σύµβασης, που
υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
..................................................(αρ.διακ/ξης ....... /....) προς κάλυψη αναγκών
του ................ .και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας.............. ΕΥΡΩ αυτής.
To παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ' εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Καβάλα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

/ /2012

Αριθ. Πρωτ: 03/οικ.

Έργο : «για τον καθαρισµό των χώρων του ∆ιοικητηρίου, του Οργανισµού Καπνού,
του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου και του ΚΤΕΟ Καβάλας», µε χρονική διάρκεια του έργου από
την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε προϋπολογισµό 187.200,00 ευρώ, (µηνιαία δαπάνη 15.600,00 ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Στην Καβάλα σήµερα, την …../………/2012, ηµέρα …………., οι υπογράφοντες:
Αφενός µεν:
Την Π.Ε. Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 65110 νόµιµα
εκπροσωπούµενο, από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας κ. Αρχέλαο Γρανά, που
στο εξής χάριν συντοµίας θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση «η Αναθέτουσα
Αρχή»
και αφετέρου δε :
της

εταιρείας µε την επωνυµία ………………………. που εδρεύει στ…
…………………………………..
που
συµβάλλεται
στην
παρούσα
νόµιµα
εκπροσωπούµενη για την υπογραφής από τ.. …………………………. που στο εξής
χάριν συντοµίας θα καλείται: «ο Ανάδοχος»,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 346/98 για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 230/Α′/12.10.1998) για το συντονισµό
των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το Π.∆. 60/07 περί
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
(των διατάξεων που διατελούν σε ισχύ).
2.Του Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων – Οδηγία 2004/18/ΕΚ»
3.Του Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)»
και του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα»
4.Της υπ’ αριθµ. 14873/395/4-4-06 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών περί
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συµβάσεις υπηρεσιών
5.Του Ν. 2362/95 – περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., όπως ισχύει.
Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(Φ.Ε.Κ. 1291/Β’/11-8-2010) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
6.Του Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)
7.Του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
8.Του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ
194 Α/ 22-11-2010).
9. του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αν. Μακεδονίας & Θράκης».
10.Το Ν.3863/10 (ΦΕΚ Α΄115/15.7.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68.
11.Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων».
12. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας µε χρονική διάρκεια του
έργου από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος.
13.Την υπ’αρ. απόφαση του / - -2012 Πρακτικού της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ.01/2012 ∆ιακήρυξη της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας.
14. Την αριθµ. /2012 (αρ. πρωτ. Οικ.03/ Α∆Α ) εκθέση αναλήψεων δαπάνης
,συνολικού ποσού 134.316,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.0875 οικ. έτους 2012 .
15. Την αριθµ. /2012 (αρ. πρωτ. Οικ.03/ Α∆Α ) εκθέση αναλήψεων δαπάνης
,συνολικού ποσού 95.940,00 ευρώ µε ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.0875 οικ. έτους 2013 στον
προϋπολογισµό της ΠΑΜΘ οικ. έτους 2013, στον οποίο θα γίνει η εγγραφή πίστωσης του ποσού των για την κάλυψη της δαπάνης καθαριότητας.
16. Την υπ’αρ. απόφαση του / - -2012 Πρακτικού της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που
προκηρύχθηκε µε την αρ.01/2012 ∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν αµοιβαία τα κάτωθι :
ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα
στο παρόν άρθρο.
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∆ιοικητική εντολή

οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αρχή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την υλοποίηση του
Έργου

Έγγραφο

κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση,
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της
Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών

Έργο

Ο καθαρισµός των χώρων όπως αναφέρονται παραπάνω

Ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της
σύµβασης

Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης

Ηµέρα

η ηµερολογιακή ηµέρα

Περίοδος εγγύησης

το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά
από την εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του
Έργου.

Προθεσµίες

τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε
Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη
της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη
Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία
λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την
τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος

Προσφορά

η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή

Σύµβαση

η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα
συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι
δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.

Συµβατικό τίµηµα

το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του
Έργου.

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«για τον καθαρισµό των χώρων του ∆ιοικητηρίου, του Οργανισµού Καπνού, του Γ .Γ.
Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης
και Θάσου και του ΚΤΕΟ Καβάλας», µε χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε προϋπολογισµό 187.200,00 ευρώ, (µηνιαία δαπάνη 15.600,00 ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη και στη Σύµβαση.
Άρθρο 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα,
∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή
τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
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Για την Αναθέτουσα Αρχή

Π.Ε. Καβάλας
Εθνικής Αντιστάσεως 20
65110 Καβάλα
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Τηλ: 2510 291 238 fax: 227 408

Για τον Ανάδοχο

………………………………………
Ταχ.κωδ.:……………
ΠΟΛΗ ……………..
Τηλ………………..
fax: ……………………

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει
την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση,
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση
θα είναι γραπτή.
Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή δεσµεύεται να διευκολύνει την επικοινωνία και επαφή του
αναδόχου µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ αν κάτι τέτοιο κρίνεται
σκόπιµο για την διευκόλυνση του έργου του. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει στον
ανάδοχο όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνδέονται µε την απρόσκοπτη
εκτέλεση του έργου και να του κοινοποιεί έγγραφα που κατά την κρίση της, είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος
αυτής ή να υποκατασταθεί στην εκτέλεση του έργου από άλλο τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η
αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα Αναδόχου για µεταβίβαση ή
εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που υποκαθιστά
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
σύµβασης.
2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς
προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της
Σύµβασης.
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Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας
σύµβασης, όλα τα έγγραφα, παραστατικά και κάθε επικοινωνία µεταξύ των
µερών και του πάσης φύσεως προσωπικού τους αναφορικά µε το παρόν
Έργο και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν καθώς και κάθε πληροφορία
που θα τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου (συνολικά
«εµπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εµπιστευτικά.
2. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή
που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε
τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
3. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το
Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ανάδοχος οφείλει να µην
ανακοινώνει σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν κατά τη διάρκεια και µε την
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
Άρθρο 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
1. Ο ανάδοχος / µεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τους κείµενους νόµους και
διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγµατα καθώς και τις συναφείς εν γένει
διοικητικές διατάξεις σχετικά µε το έργο που αναλαµβάνει, ευθύνεται δε
προσωπικά για κάθε παράβασή τους.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του
Έργου.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς
το προσωπικό του.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε
το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον
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Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που
απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός
της αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής
του.
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο της εκτέλεσης της σύµβασης ή
µέρους των συµβατικών του υποχρεώσεων, εκτός αν πρόκειται περί
αποδεδειγµένης πραγµατικής ή νοµικής αδυναµίας κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του
µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων, επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται
από τη ∆ιακήρυξη.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Π.Ε. Καβάλας σε
περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των προβλεπόµενων στο Παράρτηµα Β΄ της
∆ιακήρυξης.
Άρθρο 8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι χώροι που θα καθαρίζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας είναι οι εξής:
1. Καθηµερινός καθαρισµός διακοσίων εβδοµήντα πέντε γραφείων (275) του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας, την κεντρική είσοδο, το θυρωρείο, το τηλεφωνικό κέντρο,
το γραφείο ηλεκτρολόγων, τις τουαλέτες του κτιρίου τις πρωινές ώρες, των χώρων
των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη τις πρωινές ώρες, το γραφείο εξέτασης οδηγών, το Κέντρο υποδοχής επενδυτών, τις σκάλες όλων των ορόφων, τις
βοηθητικές και τα φουαγέ των ορόφων.
2. Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των διαδρόµων, πλατύσκαλων και
κλιµακοστασίων από τις εισόδους έως τον έκτο όροφο.
3. Καθάρισµα των πλαϊνών των διαδρόµων και των υαλοπινάκων αυτών κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα.
4. Καθηµερινός καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου (ο δρόµος
µπροστά από το ∆ιοικητήριο, όλος ο χώρος της πυλωτής και ο δρόµος µέχρι το
Αµφιθέατρο).
5. Καθηµερινός καθαρισµός των γραφείων και των συνεργείων του ΚΤΕΟ Καβάλας.
6. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα τα γραφεία του Οργανισµού Καπνού.
7. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Θάσου και Γ.Γ.Α. Θάσου.
8. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Χρυσούπολης και το Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης.
9. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Καβάλας.
Συνολικό εµβαδό όλων των χώρων 14.500 τ.µ.
Ο καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου θα γίνεται δύο φορές
την εβδοµάδα µε πιεστικό µηχάνηµα. Ύστερα από συνεννόηση µε την αρµόδια
Επιτροπή θα γίνεται και χρήση απορρυπαντικών όταν είναι απαραίτητο για τον
καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον
απαραίτητο εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας.
Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του
αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του
αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο
ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό
λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί
µονοµερώς η σύµβαση από µέρους της Π. Ε. Καβάλας κάθε δικαίωµα που έχει
συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς την Π.Ε.
Καβάλας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Π.Ε. Καβάλας κατάσταση µε τα
ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει
για την καθαριότητα.
Απαιτούνται
1. ∆έκα (10) άτοµα το λιγότερο την ηµέρα απασχολούµενα πέντε (5) ώρες το
λιγότερο καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή).
2. ∆ύο (2) άτοµα το λιγότερο την ηµέρα απασχολούµενα
καθηµερινά επί
εξαώρου τις πρωινές ώρες ,στην καθαριότητα και συντήρηση των W.C. όλων των
ορόφων και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα επιπλέον άτοµο (πέραν του
προσωπικού καθαριότητας) που θα συντονίζει και θα επιβλέπει την όλη
εργασία εκτός και δηλώσει ότι το έργο αυτό θα επιβλέπει ο ίδιος.
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Π.Ε. Καβάλας
Πιστοποιητικό Υγείας και Ποινικού Μητρώου για όλο το προσωπικό που θα
απασχολεί.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις
κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα
είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Επίσης είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους Νόµους και τις διατάξεις που
ισχύουν για την υγεία και ασφάλεια των εργασιών του.
6. Για κάθε χώρο πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισµό, όπως:
• περιστροφικές µηχανές για γυάλισµα δαπέδων
• ηλεκτρικές απορροφητικές µηχανές σκόνης
• µηχανικό σάρωρθο υπαίθριων χώρων
• καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσµατος
• µαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων
• ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήµατα καθαρισµού τζαµιών κλπ
• κάθε άλλο µηχάνηµα ή συσκευή που πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένας
σύγχρονος εξοπλισµός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω
µηχανηµάτων και συσκευών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
7. Στους χώρους υγιεινής (wc), θα γίνεται σκούπισµα, σφουγγάρισµα, θα
πλένονται τα πλακάκια στους τοίχους, θα αποµακρύνονται χαρτιά και
απορρίµµατα και θα γίνεται πλήρης απολύµανση.
8. ∆ιάδροµοι, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι κλπ των εστιών: σκούπισµα,
σφουγγάρισµα
Κάγκελα: ξεσκόνισµα
Τζάµια: καθάρισµα µε το κατάλληλο καθαριστικό.
9. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει
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να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα και να είναι
ενδεδειγµένα από άποψη υγιεινής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει, στα
εργαστήριά της ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισµένα
εργαστήρια, την ποιότητα των υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να
συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις των αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας
και να αντικαθιστά τα υλικά κλπ που προκαλούν φθορά. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που
τον ασκούν.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο και σύγχρονο µηχανικό
εξοπλισµό για τον καθαρισµό και απολύµανση των κτιρίων. Ο ανάδοχος
ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα προξενηθεί στους χώρους που καθαρίζει από το
προσωπικό που απασχολεί. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε
ζηµιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισµό στην επιχείρησή του.
11. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών
και της πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της
Σύµβασης, θα γίνεται από την Επιτροπή που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα
της Π.Ε. Καβάλας. Ο ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα
απασχολεί για την καθαριότητα, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις
υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του φορέα πάνω σε όλα τα θέµατα που
έχουν σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. Τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος
έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν την αποβολή ή την αποµάκρυνση ή την
απαγόρευση εργασίας κάθε µέλους του προσωπικού του αναδόχου, αν αυτό
δείξει ολιγωρία, ή ανάρµοστη συµπεριφορά, ή δεν πειθαρχεί στις υποδείξεις
των αρµοδίων οργάνων, χωρίς ο αποµακρυνθείς να δικαιούται αποζηµίωσης
από την Π.Ε. Καβάλας. Σε περίπτωση πληµµελούς καθαρισµού και αφού έχει
προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται
περικοπή µέχρι 10% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν προσέλθει για τον καθαρισµό, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι
χίλια ευρώ (1.000,00) € για κάθε µέρα. Μετά από αποχή τριών (3) συνεχών
ηµερών ή από αποχή πέντε (5) διακεκοµµένων ηµερών µέσα στον ίδιο µήνα,
πέρα από το πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00) € την ηµέρα, µε
αιτιολογηµένη απόφαση ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε
εφαρµόζονται οι σχετικές νοµικές διατάξεις.
12. Ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τα αρµόδια όργανα της Π.Ε.
Καβάλας για τυχόν ζηµιές που θα εντοπίζει στους χώρους που έχει την ευθύνη
της καθαριότητας.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Π.Ε. Καβάλας
αποδεικτικά της προϋπηρεσίας σε σχετικές εργασίες και κυρίως σε εργασίες
καθαρισµού δηµοσίων υπηρεσιών
14. Στα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές του προσωπικού που θα
απασχοληθεί ο ανάδοχος και τα υλικά καθαριότητας.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύµβασης (10% επί του ποσού της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ). Η
σύµβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος,
µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα .
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της
σύµβασης στην παραπάνω προθεσµία ή εµφανισθεί µεν αλλά δεν προσκοµίσει
την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ των εσόδων
της Π.Ε. Καβάλας. Ακολούθως η Π.Ε. Καβάλας θα καλεί έναν-έναν τους
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επόµενους αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση
την σειρά που κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού.
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Η Π.Ε. Καβάλας ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της
µη ασφάλισης αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και
έχει σχέση εργασίας µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι
υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας
κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη
διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Π.Ε. Καβάλας. Η Π.Ε. Καβάλας, µετά από
εισήγηση των επιτροπών ελέγχου και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του,
µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο για λόγους υγείας
(ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς. Ο απολυόµενος
δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την Π.Ε.
Καβάλας. Το προσωπικό της καθαριότητας υποχρεούται να φέρει οµοιόµορφη
περιβολή. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο
εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι
της Π.Ε. Καβάλας και όλης εν γένει της συµφωνίας τους.
17. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, την παροχή
της καθαριότητας. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Καβάλας και η αρµόδια επιτροπή
αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού.
18. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης για την οποία
δεν προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους η επιβολή ποινικής
ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή
ποινικής ρήτρας µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο. Σε
περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται µέχρι δέκα
χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΑΜΘ µετά από προηγούµενη κλίση του, σε
απολογία. Η Π.Ε. Καβάλας σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να λύσει τη
σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώµατα του
Συµβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηµατία να συµµορφωθεί σε οποιοδήποτε
όρο της σύµβασης ή σε απόφαση της Π.Ε. Καβάλας µετά από εισήγηση της
Επιτροπής και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από την
εφαρµογή της σύµβασης ή αµφισβήτησης, αρµόδιο δικαστήριο θα είναι το
Μονοµελές Πρωτοδικείο που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και θα
διατάξει την πληρωµή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση
του αναδόχου από τα δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση.
19. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει
καταβάλλει, καταπίπτει προς όφελος της Π.Ε. Καβάλας
χωρίς άλλη
διατύπωση.
20. Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται
να αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν
περάσει άπρακτο δεκαήµερο εξουσιοδοτεί από τώρα την Π.Ε. Καβάλας να
αποβάλλει τα πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την
τύχη τους.
Άρθρο 9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που
καλύπτει το 10% της Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο της
χρονικής διάρκειας του έργου και επιστρέφεται µετά την οριστική ολοκλήρωση του
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έργου
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συµβαλλοµένους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που
ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των
προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
2. Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε
τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός πέντε (5) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτοµερές
πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, στο οποίο θα εµφανίζονται όλες οι
δραστηριότητες του Έργου και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους.
Άρθρο 12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, είναι από την υπογραφή της σύµβασης και για
ένα έτος.
Επίσης, ισχύουν οι όροι παράτασης του άρθρου 3 της διακήρυξης 1/2012 µε την
οποία προκηρύχτηκε το εν λόγω έργο και του άρθρου 26 του παρόντος.
Άρθρο 13. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις
περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την
αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις
περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την
αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
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Άρθρο 14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην
περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
2. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου εντός της
προθεσµίας ή των προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που της παρέχει η
Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόµενη
Συµβατική Αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συµβατικής Τιµής, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύµβαση.
Άρθρο 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει
µόνο εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι θα ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως
προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η εξόφληση των τιµολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε µήνα) θα γίνεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους, εφόσον έχουν
προσκοµισθεί και τα νόµιµα λοιπά δικαιολογητικά, για την πληρωµή µε έκδοση
επιταγής µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την Π.Ε.
Καβάλας και µε την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη
θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής από την Υ.∆.Ε. Νοµού Καβάλας.
Ειδικότερα απαιτούνται:
α) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ
β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ
γ) βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής.
Επί του ποσού του εντάλµατος γίνεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 2%
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ. επί του Μ.Τ.Π.Υ, 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επί του
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ.
Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.

Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και
προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα
περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα.
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 18. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Ο ανάδοχος δεν υλοποιήσει το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση,
παρά την προς τούτο όχληση της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος αρνηθεί ή
αµελήσει να εκτελέσει ∆ιοικητικές Εντολές
2) Ο ανάδοχος εκχωρήσει την σύµβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
3) Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή κατατεθεί αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση τεθεί
υπό αναγκαστικής διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό
οποιοδήποτε αντίστοιχο καθεστώς ή κινηθεί σε βάρος του οποιαδήποτε
αντίστοιχη διαδικασία.
4) Εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας
της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε
την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Σε περίπτωση έκπτωσης µειοδότη, από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων και σωρευτικά ή διαζευκτικά :
Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής
σύµβασης, κατά περίπτωση.

ή καλής εκτέλεσης της

Η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο
των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρ. 34, του Π.∆. 118/07.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών
ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή
έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
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Άρθρο 19 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Σε περίπτωση υπέρβασης του συµφωνηθέντος χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου,
αρχικού ή αναµορφωθέντος κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, όπως αναφέρεται
στη παρούσα σύµβαση, ρητά συµφωνείται ότι θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο
ηµερήσια ποινική ρήτρα.
2. Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι η συµφωνηθείσα ποινική ρήτρα
είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για µείωση της ως
δυσανάλογης.
3. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί και δεν συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος, και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που
θα προκύψει από την αιτία αυτή.
4. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
εισήγηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατείται από την εποµένη τµηµατική πληρωµή του
Αναδόχου.
5. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν σε
περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο τυχόν τµηµατικών προθεσµιών µόνο αν το
Έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν
τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που
έχουν επιβληθεί.
6. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες
ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης του συµβατικού
χρόνου παράδοσης µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης του Έργου, µε ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
Άρθρο 20 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα µε προηγούµενη γραπτή
ειδοποίηση δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω
παράβαση µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή της
σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.
2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον
ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί.
3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης ο Ανάδοχος:
∆εν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα
εκείνο του Έργου που θα έχει παραλάβει η Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της
παρούσας και µόνο για το µέχρι τη γνωστοποίηση της λύσης ή καταγγελίας της
σύµβασης χρονικό διάστηµα
Άρθρο 21: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, όπως λόγου χάρη δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή άλλες έκτακτες
ανάγκες. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,
οφείλει να
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γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας µίας (1) ηµέρας, από τότε που
συνέβη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός µίας (1) ηµέρας στο
σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της
προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
Άρθρο 22 : ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύµβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον Ανάδοχο, η σύνταξη
εγγράφων που αφορούν το αντικείµενο της Σύµβασης, να γίνει κατ΄ εξαίρεση
απευθείας στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον κατά την εκτίµηση της Αναθέτουσας
Αρχής, η σύνταξη του κειµένου στην Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη για τις
ανάγκες άµεσης επικοινωνίας µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή
άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να
προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται
βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Περιφέρεια όπου έχει καταρτισθεί η σύµβαση.
Άρθρο 24: ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να
προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις
διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά µε το
αντικείµενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύµβαση
θα λειτουργήσει µεταξύ τους σύµφωνα µε την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των
εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και αµφότεροι µε καλή πίστη
συµφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειµένου να λύνονται τυχόν
διενέξεις ή διαφορές.

Άρθρο 25: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η µη άσκηση δικαιώµατος από την αναθέτουσα αρχή δεν θα πρέπει σε καµία
περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτησή της από µελλοντική άσκηση του δικαιώµατος
της στο µέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώµατος της.
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ΑΡΘΡΟ 26 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να προσθέτει ή να
αφαιρεί Υπηρεσίες-γραφεία ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να
δεσµεύεται από τον µειοδότη µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της προαιρέσεως της αρχικής σύµβασης είτε για
συµπληρωµατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο όταν προκύψουν νέες ανάγκες για καθαριότητα µε την αντίστοιχη επιβάρυνση, είτε για παράταση ισχύος της
σύµβασης για το επόµενο οικονοµικό έτος λόγω µη ολοκλήρωσης του καινούργιου
διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί βάσει του άρθρου 21 παράγραφος α του Π.∆.
118/07.
3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι έξι
(6) µήνες από την λήξη της, για όλες τις υπηρεσίες ή µερικές απ’αυτές , µε τους ίδιους όρους µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
Στην παρούσα σύµβαση τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του
π.δ 118/2007.
Η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους
συµβαλλοµένους και υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ

………………………….
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