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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..14η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..217/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/11-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..19222/7-7-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Καθορισµός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από 
τραπεζοκαθίσµατα, στην ∆.Ε. ∆ροσιάς για το έτος 2016» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων 
για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης -Μικροαντικειµένων-Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & εντύπων» 
προϋπολογισµού 43.504,49 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «α) Έγκριση του Πρακτικού Νο. 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429: 
2008» β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε» και γ) Αποδέσµευση του Ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων) από τον Κ.Α. 
10.6142.0026». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Συντήρηση 
κλαδοφάγου µηχανήµατος και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού πρασίνου» 
προϋπολογισµού 34.276,43 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή της 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού » και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ορθή επανάληψη  της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης.». 
ΘΕΜΑ 12ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΙΕΜΑ∆Η   για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 17511)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 19048)». 
ΘΕΜΑ 17ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ο.ε. 2016».  

� ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 26.081,64 € για το 
έργο: «Επισκευή στεγανοποίησης στέγης αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυµναστηρίου 
Ροδόπολης»».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας (Επείγουσα) Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Λεωφορείου  
Αυτοκινήτου ΚΗΗ 2253 του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/09/2014 – 31/03/2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: A) Έγκριση δαπάνης «Προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού 
χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου του 
∆ήµου µας” Β) διάθεση  πίστωσης και Γ)έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισµού. «». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2016 του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου». 
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ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου σχετικά µε απόφαση της ΣΣΑ∆Α-∆/νση ∆ασών για 
κατεδάφιση-αποµάκρυνση αυθαιρέτων». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιµα και 
Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Α∆Σ 
203/2013)» που περιλαµβάνεται στην Α∆Σ 93/2014 επιβολής τελών και προστίµων 
που προβλέπονται από τον Κανονισµό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..217/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
 Έχοντας υπόψη:  
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
δ) την µε αριθµό 104/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) παροχής Υπηρεσιών για τον καθαρισµό των 
∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
ε) Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας υπηρετούν µόνο 3 άτοµα κλάδου ΥΕ καθαριότητα 
εσωτερικών χώρων, εκ των οποίων το ένα απουσιάζει µε άδεια άνευ αποδοχών, τα 
οποία δεν επαρκούν για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζουν τις δηµοτικές 
υπηρεσίες   
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παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου, όσον αφορά στον καθαρισµό των ∆ηµοτικών κτιρίων: 

1. για την έγκριση της µε αριθµό 10/2016 Μελέτης «Καθαρισµός 
∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου», ενδεικτικού προϋπολογισµού 
95.000,00 ευρώ,  

2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,  

3. για την έγκριση της δαπάνης «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00€ σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6274.0001 µε τίτλο «∆απάνες καθαρισµού των εσωτερικών 
χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του 
∆ήµου» και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016). 

 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την µε αριθµό 104/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) παροχής Υπηρεσιών για τον καθαρισµό 
των ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου,  

� Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας υπηρετούν µόνο 3 άτοµα κλάδου ΥΕ 
καθαριότητα εσωτερικών χώρων. 

� Την υπ’ αριθ. 714/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 10/2016 Μελέτη «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου», ενδεικτικού προϋπολογισµού 95.000,00 ευρώ,  

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, 
ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Βορριά Μαρία                 
FAX.: 2132030630  
e-mail: vorria@dionysos.gr 

 

Άγιος Στέφανος .. /07/2016 
Αριθ. Πρωτ : ….. 
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: ….. 

 
 

 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
Παροχή υπηρεσιών για τoν 

 Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου 

  

 Κ.Α.:10.6274.0001 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ίδιοι πόροι 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

  
 

Ο  ∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο 
την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    
∆ήµου ∆ιονύσου» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ (95.000,00 € )ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
24% 

και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισµού. 
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Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, προθεσµία 
δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών µετά την τελευταία δηµοσίευση κατά τα διαλαµβανόµενα στο 
άρθρο 15 παρ. 5 του Π.∆. 28/1980 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση Υπ. 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677/21-10-2013).  
 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύμφωνα με τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ιάρκεια του Έργου: 12 µήνες από την ηµεροµηνία  υπογραφή της σύµβασης  

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 95.000,00 € 
Αντικείµενο Σύµβασης µε βάση το 
κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες 
συµβάσεις: 

Κωδικοί CPV    90911200-8 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
∆ιονύσου www.dionysos.gr 
 

∆ιαδικασία επιλογής του Αναδόχου: Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοικτή ηλεκτρονική 
διαδικασία µε, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για 
την ανάθεση της εν θέµατι παροχής υπηρεσίας  στο σύνολο των 
ειδών 
   

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
Α: 
• Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: 

Α/11/1980)   
• Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Ν.2238/1994 περί «Κύρωσης του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος» (ΦΕΚ: Α/151/1994). 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

…… ….. ……… 
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• Τις διατάξεις του Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ: Α/138/2003). 

• Τις διατάξεις του «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
• Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007). 
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
• Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ: 

Α/194/2010).  
• Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 11β του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) 
«Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) 
«Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας» 

• Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 
άρθρου του ν. 4254/2014.  

• Τις διατάξεις της  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» . 

• Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α/160/2014). 

 
Β. Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
Γ. Την 104/30-5-2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
της εν θέµατι υπηρεσίας 

 

∆. Την αριθµ …/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) 

η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. 10.6274.0001 µε τίτλο « ∆απάνες 

καθαρισµού εσωτερικών χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων» β) η αριθµ. 10/2016 µελέτη της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού  

 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 
 

τους όρους διακήρυξης ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:  Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 

∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού € 95.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), µε 
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης της χαµηλότερης τιµής για την ανάθεση της εν θέµατι παροχής 

υπηρεσίας  η οποία περιλαµβάνεται  στην υπ’ αριθµόν 10/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  ∆ήµου  ∆ιονύσου και επαναλαµβάνεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 
. 
 
1. Αντικείµενο του διαγωνισµού 
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Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι η ανάθεση του καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου σε συνεργείο καθαριότητας. Οι χώροι που περιλαµβάνονται στη 
σύµβαση είναι αναλυτικά οι εξής: 

� Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Πεντζερίδη στον Αγ. 
Στέφανο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (ισόγειο) και β) οι 
χώροι των γραφείων του ∆ηµοτολογίου -∆ηµοτικής Αστυνοµίας-∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγ. Στεφάνου (Α' όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου 
Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου ανέρχεται σε µ.τ. 504 περίπου.   

� Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 19 στον Αγ. 
Στέφανο στο οποίο περιλαµβάνονται: α) Χώρος αποθήκης (υπόγειο), β) Χώροι 
γραφείων (υπόγειο) , γ) Χώροι γραφείων (ισόγειο), δ) Χώροι γραφείων (Α' όροφος). Η 
συνολική επιφάνεια του κτιρίου ∆ηµαρχείου ανέρχεται σε µ.τ. 950 περίπου. 

� Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & ∆εκελείας, στον Αγ. Στέφανο, όπου 
βρίσκονται τα γραφεία του οργανισµού Η ΕΣΤΙΑ, καθώς και το ∆ηµοτικό 
γυµναστήριο, συνολικής επιφάνειας µ.τ. 1981 περίπου. 

� Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10, στον Αγ. Στέφανο, όπου στεγάζεται η Ψυχολογική 
Υπηρεσία του ∆ήµου, συνολικής επιφάνειας µ.τ. 100 περίπου 

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 50 στον ∆ιόνυσο, στο 
οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (Κτίριο Α': ισόγειο και Α' όροφος), 
β) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου (ισόγειο) και γ) Ο 
χώρος του ΚΑΠΗ ∆ιονύσου (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος ∆ιονύσου ανέρχεται σε µ.τ. 550 περίπου.   

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου στο Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι 
των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου (Α' όροφος) και το 
κλιµακοστάσιο.  Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου 
ανέρχεται σε µ.τ. 120 περίπου.   

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
(ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης ανέρχεται σε 
µ.τ. 400 περίπου. 

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης στη Ροδόπολη, στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι 
των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης ανέρχεται σε µ.τ. 106 περίπου. 

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταµάτα, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
(ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας ανέρχεται 
σε µ.τ. 200 περίπου 

� ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19 στη ∆ροσιά, στο οποίο 
περιλαµβάνονται: α) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς, β) Η 
Νοµική Υπηρεσία, γ) η Τεχνική Υπηρεσία, δ) Η Υπηρεσία ∆όµησης και ε) το 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς. Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
∆ροσιάς ανέρχεται σε µ.τ. 690 περίπου. 

� ΚΕΠ ∆ροσιάς επί της Λ. Θησέως στη ∆ροσιά. Η συνολική επιφάνεια του ΚΕΠ 
∆ροσιάς ανέρχεται σε µ.τ. 35 περίπου. 

. 
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2.Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τα παραρτήµατά της. 
β. Η υπ’ αριθµ. 10/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ∆ήµου  τα βασικά 
τµήµατα της οποίας έχουν προσαρτηθεί στην παρούσα διακήρυξη. 
γ. Η προσφορά του Αναδόχου 
δ. Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των υπηρεσιών που θα 
δοθούν µε την προσφορά 
 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των προς ανάθεση υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην 
υπ’ αριθµ. 10/2016 µελέτη και στον πίνακα που ακολουθεί, ανέρχεται στο ποσό των € 
95.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

AA Περιγραφή Εργασίας 
 

CPV: 90911200-8 
 
∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου 
δυναµικού για την παροχή  
Υπηρεσιών Καθαρισµού ∆ηµοτικών Κτιρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου 2016-2017: 

Μήνες  
απασχόλησης 

Απαιτούµενο 
προσωπικό (Αρ. 
Ατόµων Χ Ώρες  
Απασχόλησης 
Ανά Ηµέρα) 

Ποσό 

 Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου 
οδού Πεντζερίδου 

1 x 4 

 Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου στον Αγ. 
Στέφανο 

2 x 4 

 Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & 
∆εκελείας 

2 x 5 

 Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10  1 x 2 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου 1 x 4 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου 1 x 2 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης 1 x 3 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης 1 x 2 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας 1 x 2 

 ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς 1 x 4 

 ΚΕΠ ∆ροσιάς 

12 

1 x 2 

 

Σύνολο: 76,612,90 

ΦΠΑ 24%: 18.387,10 

Γενικό Σύνολο: 95.000,00 

 
 
 
4. Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 
4.1. Ο διαγωνισµός θα είναι δηµόσιος ανοικτός και θα διενεργηθεί µε την ηλεκτρονική 
διαδικασία µέσω της διαδικτυακής πύλης του (ΕΣΗ∆ΗΣ) , www.promitheus.gov.gr ,σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο στην ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο ΠΔ 28/1980. 

Η επιλογή του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης της «χαµηλότερης τιµής »  
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4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της διακήρυξης από την 
∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) στην οποία δηµοσιεύεται το κείµενό της. Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου: www.dionysos.gr (περιληπτική και η αναλυτική διακήρυξη 
και τα παραρτήµατά της). Οι ενδιαφερόµενοι, ταυτόχρονα µε τη λήψη της ∆ιακήρυξης, θα 
πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, όνοµα εταιρίας, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, e-mail) στο Τµήµα Προµηθειών του  ∆ήµου 
∆ιονύσου, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µαζί τους (βλ. κατωτέρω άρθρ. 4.3). Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι φέρουν την ευθύνη 
της ενηµέρωσής τους από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
   
4.3. Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, τηλ: 213-2030636, email: vorria@dionysos.gr. 
. 
 
4.4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης) σε µια ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης 
κυκλοφορίας του Ν. Αττικής και  σε µία οικονοµική εφηµερίδα ή εφηµερίδα δηµοπρασιών, 
καθώς και σε δύο τοπικές εφηµερίδες, µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία Επιπροσθέτως, η 
περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου 
www.dionysos.gr   
Τέλος, ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ν.4155/2013 
4.5. Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της 
δηµοπρασίας, αρχικής και  επαναληπτικής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του π.δ. 28/1980 όπως 
ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά ο διαγωνισµός. 
 
5. Παροχή διευκρινίσεων - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.  
 
5.1. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 
……….  ώρα 15.00 µ.µ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 2 ηµερολογιακές ηµέρες πριν 
την ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα αιτήµατα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf), 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά  πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο  δεν εξετάζονται. 
 
 
5.2. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, 
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 



Σελίδα 11 από 43 
 

5.3 Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
 
5.4. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο  
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
  
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σε συνεταιρισµούς ή σε ενώσεις-κοινοπραξίες, µε 
δραστηριότητα  στον τοµέα της διάθεσης κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού 
για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων, 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 



Σελίδα 12 από 43 
 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού 
ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
 
7. Περιεχόµενο υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»  
 
7.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.  
Ο Προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο* «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» µαζί µε την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επόµενα άρθρα, σε µορφή αρχείου pdf, 
σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» .Στη συνέχεια, προσκοµίζονται από τον 
Προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή κατά περίπτωση εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής επί ποινή αποκλεισµού  
Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών δηλαδή την διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου 
δυναµικού για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων 
ή επιχειρήσεων, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το 
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 
εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο 
τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε 
απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από 
το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 
στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε 
απασχολούµενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), 
αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 
1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
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5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και 
ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. 
και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της 10/2016  µελέτης του ∆ήµου   που συνοδεύει αυτήν καθώς και 
των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για:  α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 
σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
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Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης.   
9. Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίµου- αν υπάρχουν -  που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων 
εργολάβων. Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο«Μητρώο 
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται 
στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας  
(το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί το πολύ ένα  (1) µήνα πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

• Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των 

Ο.Τ.Α.. 
• ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 

για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  
• ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 
• Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει 
προς το δηµόσιο τοµέα. 

• ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το συµµετέχοντα ότι 
προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου  σε  Υπεργολάβο (θα αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του Υπεργολάβου –ΕΠΩΝΥΜΊΑ , ΑΦΜ κλπ).  

11.α Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον Υπεργολάβο ότι 
αποδέχεται όλους τους όρους της εν λόγω διακήρυξης-µελέτης  , προτίθεται να 
συνεργαστεί µε τον συγκεκριµένο εργολάβο για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής 
υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου  και ότι θα προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 11.β & 11.γ πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του 

Αναδόχου και του Δήμου Διονύσου . 

11.β. Απαιτείται η προσκόμιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού κατάλληλα επικαιροποιημένου από τις 

αρμόδιες ΑΡΧΕΣ μεταξύ του συµµετέχοντα και του Υπεργολάβου, πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης . 

11.γ Απαιτείται η προσκόμιση όλων των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  της παραγράφου 7.1 Α  (1-10 )και 

για από τον Υπεργολάβο πριν την υπογραφή της σύμβασης.  

 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
• Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
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Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 
στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 
περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 
στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

• Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

• Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

• Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  
 

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 
µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που 
θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί 
και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από 
το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του Π.∆.28/80  
στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν 
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στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής 
να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σηµειώνονται τα ακόλουθα:  
• Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 

ανήκουν σε αυτά που σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό 
του συµµετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου να κριθεί ανάλογα. 

 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
1. από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
2. όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας , δεν 
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών . 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 
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Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφ’ όσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
Προσφερόντων του παρόντος ∆ιαγωνισµού, θα απευθύνεται στις αρµόδιες Αρχές για να λάβει 
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των Προσφερόντων. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.2 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού 
7.2.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 
 

1. Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2013, 2014,2015) µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 
Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το 120% του προϋπολογισµού του Έργου.  

2. 2 Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται 
κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και 
του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τι υπό παροχή υπηρεσίες  κατά τις 
τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

  
 
7.2.2 ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας. 

Α) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, 
να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως 
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
διαθέτει:  

• κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει Τµήµα  µε αρµοδιότητα τη  διαχείριση και 
διάθεση προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού. 

• αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για 
την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων. 

• ενεργή παρουσία µε προσωπικό που να καλύπτει ανάγκες δηµόσιων οργανισµών, φορέων 
ή επιχειρήσεων,  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης:  
 
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

• επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς συνεργάτες και προµηθευτές  
• τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
• προϊόντα και υπηρεσίες 
• µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί  
• µε σαφή αναφορά στο Τµήµα, το οποίο καλύπτει την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση 

Συµµετοχής.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση του 
έργου και συγκεκριµένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την 
κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε δύο τουλάχιστον 
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έργα κατά την τελευταία τριετία, που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε περίπτωση ενώσεων 
εταιριών η ανωτέρω εµπειρία θα πρέπει να προκύπτει αθροιστικά.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης:  
Κατάλογο µε τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2013, 2014, 
2015), τα οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την 
κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων. 
 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ
µό) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµ/νία 

          

Όπου: 

- «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυµία Αναδόχου  
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή µαρτυρία» της εξέλιξης, της 

ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσµατος του Έργου όπως πιστοποιητικό ∆ηµόσιας 
Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική 
διεύθυνση της διαθέσιµης υπηρεσίας κοκ 

• εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί από την αρµόδια ∆ηµόσια 
Αρχή ή αντίστοιχη σύµβαση µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

• αποδεδειγµένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος 
καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύµβαση µε τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών)  

• ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε 
απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 
για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα:-είτε να αντικαθιστά οποιοδήποτε µέρος, 
τµήµα, των ως άνω χώρων µε οποιουσδήποτε  άλλους  «αντίστοιχους»   (από  άποψη  εµβαδών  και  
απαιτήσεων καθαρισµού)-είτε να αναθέτει νέους ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους Οι µεταβολές αυτές θα 
διενεργούνται:- µε απλή έγγραφη εντολή προς τον εργολάβο (7 τουλάχιστον ηµέρες προ της 
µεταβολής) στην οποία θα περιλαµβάνονται:- τόσο η ηµεροµηνία έναρξης του καθαρισµού τους- όσο 
και τα εµβαδά των χώρων  µε αντίστοιχη βέβαια αυξοµείωση του εργοληπτικού τιµήµατος. 

Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης των χώρων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου ή σε περίπτωση 
µεταστέγασης κάποιου από τα κτίρια,  θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ελαχίστων 
απαιτούµενων ηµερήσιων ωρών απασχόλησης κατά χώρο µε τους ίδιους όρους και αµοιβές. Η ορθή, 
πλήρης και προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού σε όλους τους χώρους 
θα πιστοποιείται συνεχώς από τον αρµόδιο για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας σε καθένα 
επί µέρους κτίριο  και οι παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του θα αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα 
τηρείται για το σκοπό αυτό. Επίσης η ορθή, πλήρης και προσήκουσα εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του εργολάβου θα ελέγχεται περιοδικώς και από επιτροπή η οποία θα ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
7.3 Περιεχόµενο υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στον (υπό) φάκελο* «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
επιπλέον ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία   

• Σχετική µελέτη µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει κατανοήσει τις 
ιδιαιτερότητες του έργου µε πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων 
υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή.  

• Χρονοδιάγραµµα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
• Μεθοδολογική προσέγγιση και εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων.  

 
 

8.Περιεχόµενο υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην οποία καταχωρείται το σύνολο 
της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ όπως αυτό προκύπτει από τον συνηµµένο υπόδειγµα πίνακα 
οικονοµικής προσφοράς στις τεχνικές προδιαγραφές. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν 
έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Επίσης οι συµµετέχοντες στην οικονοµική τους προσφορά, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 68 
του νόµου 3863/2010, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το αρ. 22 του Ν4144/13, θα 
πρέπει να αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο µε ποινή αποκλεισµού, εκτός των άλλων, τα 
εξής:α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. ,β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας .γ) Τη συλλογική 
σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου 
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, ε) Το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και δ) τα τετραγωνικά 
µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Οι συµµετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν 
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του 
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εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
Επισηµαίνουµε ότι οι συµµετέχοντες για την αναφορά, στην προσφορά τους, των παραπάνω 
στοιχείων πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ηµέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές έχουν 
προκαθοριστεί στην παρούσα µελέτη 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή, όπως ορίζεται κατωτέρω.  
 
8.1 Τιµές  
 
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, των Τεχνικών Προδιαγραφών . 

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 
 
Ι. Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ 
ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
ΙΙΙ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν. 
 
9.∆ιεξαγωγή της διαδικασίας   
 
9.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.µ., µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
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9.2  Αξιολόγηση των Προσφορών – Ακύρωση – Επανάληψη δηµοπρασίας  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης και περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
1.Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 
µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή για το σύνολο του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση. 
3. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.  
4. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. Σε κάθε 
περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από το ∆ήµο δεν µπορούν να προβάλλουν 
οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται.  
7. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό απορρίπτεται.  
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
10. Προσφορά που θα αφορά σε επί µέρους τµήµατα του ενδεικτικού προϋπολογισµού θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
∆ιονύσου  
 
9.3 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών και ∆ικαιολογητικών  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 
τους ορίζονται. 
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10. Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του του 
∆ήµου ∆ιονύσου, ύστερα από γνωµοδότηση της πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Μετά την κατακύρωση και δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου αποστέλλει έγγραφη 
ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
11 Εγγυητικές επιστολές 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή 
στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου ∆ιονύσου  
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να 
αναφέρει ότι διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014  
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της 
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
Α. Εγγύηση συµµετοχής  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της 
µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.532,26 €, Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 
(εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  
• Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο  
∆ήµο ∆ιονύσου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία 
και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται καθώς και τον αριθµό 
πρωτ. της διακήρυξης .  

• Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 157 
του Ν.4281/2014 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  

• Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά  τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5)µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης.   

 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης   
• Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης 
της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί τοις εκατό) 
της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.  

• Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η το 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014 
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• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
της υπηρεσίας  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 

• Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του 
Ν.4281/2014 

 
12.  Γλώσσα της διαδικασίας – Σύνταξη των Προσφορών 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των Προσφορών θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο είτε από τη µεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεως, 
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
• Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 
του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.  

• Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 

• Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους. 

 
13. Προσφυγές-προσωρινή δικαστική προστασία 
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, δύναται να υποβληθεί µέσω του Συστήµατος 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε επισύναψη σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, ως εξής: 
Α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, από όποιον έχει έννοµο συµφέρον,  µέσα στο 
πρώτο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
Β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου. 
Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, µετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δεν γίνονται 
αποδεκτές. 
∆. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 150 – 152 του 
Ν.3463/2006. 
Ε. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του ∆ιαγωνισµού, καθώς και οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
14. Σύµβαση 
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, να προσκοµίσει  και τις προβλεπόµενες 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) 
επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα.  
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980 σε χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
Απόφασης   Κατακύρωσης της Ο.Ε.,για την υπογραφή της σύµβασης µε το ∆ήµο. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από το 
∆ήµο ∆ιονύσου , καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
• Τις  παρεχόµενες υπηρεσίες .  
• Την συµφωνηθείσα τιµή.  
• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών .  
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.  
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Τον τρόπο παραλαβής.  
• Τον τρόπο πληρωµής.  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
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• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
 Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 
 Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή 
δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις . 
 
15.Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τουλάχιστον ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 10 ηµέρες 
πριν από τη λήξη της ισχύος της και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι όµως µεγαλύτερο 
των 12 µηνών συνολικά. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους, αν 
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τους 
διαγωνιζόµενους και τον προσωρινό ανάδοχο που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, παρά µόνο 
αφού υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

 
16. Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δηµοσίευσης 

Η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 

του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα 

νόµιµη κράτηση βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο  και υπολογίζεται στο 
σύνολο της προσφοράς 
 
17.Παραλαβή των υπηρεσιών 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ∆ήµου και 
πάντα σύµφωνα µε την Αρ.10/2016 Μελέτη του ∆ήµου  
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της επιτροπής εντός της υπό 
την ίδια οριζόµενης προθεσµίας. 
 
18. Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου. Ειδικότερα: α) Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται 
τµηµατικά δεδουλευµένη από το ∆ήµο ∆ιονύσου µε έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος µε την 
προσκόµιση από αυτόν των νοµίµων δικαιολογητικών (τιµολόγια, βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
, αναφορά επιβλέποντος) και σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για 
τους ΟΤΑ, (β) Κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον ανάδοχο, (γ) ∆ιευκρινίζεται ότι: Η 
επιλογή των κατάλληλων εργαζοµένων, η σύναψη συµφωνητικού εργασίας, η λύση, η 
ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την εν λόγω µισθωτική σχέση, θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους συµβεβληµένους 
(ανάδοχο και εργαζόµενο), απεκδυόµενης του ∆ήµου ∆ιονύσου , εξ οιασδήποτε συµµετοχή 
µεταξύ των συµβεβληµένων (αναδόχου και εργαζοµένου). 
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Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρµογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση. 
 
19. Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η 
πρέπουσα επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.ά. 
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία 
µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα 
προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 
20. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών 

 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
Εάν διακόψει άκαιρα, πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης και χωρίς τη 
συναίνεση της αρµόδιας υπηρεσίας, την παροχή υπηρεσιών. 
Εάν αρνηθεί να προσκοµίσει ή να επιδείξει και να αποδείξει στην αρµόδια υπηρεσία 
την καταβολή των αποδοχών και την  πλήρη ασφάλιση του προσωπικού του σε οποιoδήποτε 
ασφαλιστικό ταµείο καθώς και την πληρωµή του. 
Εάν αρνηθεί την καταβολή δεδουλευµένων στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές για 
οποιονδήποτε λόγο. 
Εάν δεν καταβάλλει δεδουλευµένες αποδοχές στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές 
επικαλούµενος καθυστέρηση πληρωµής από την Υπηρεσία  σε αυτόν ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο. 
Εάν δεν απασχολεί το προβλεπόµενο από την σύµβαση προσωπικό. 
Εάν αρνηθεί να εκτελέσει ή δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση. 
Εάν εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από την 
σύµβαση. 
Εάν  απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους. 
 
Στις άνω περιπτώσεις αυτές, µε απόφαση του ∆Σ του  ∆ήµου ∆ιονύσου καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ενώ οι 
τυχόν πληρωµές του Αναδόχου επιβαρύνονται, επιπρόσθετα, µε: 
α) Την καταβολή του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) ηµερησίως ως ποινική ρήτρα 
και µέχρι της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν ανάθεσης του έργου σε άλλο 
ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο ∆ιαγωνισµό. 
β) Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιµής από την ανάθεση του έργου σε 
άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. 
Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εάν δεν προσέλθει  για την υπογραφή 
της σύµβασης ή αρνηθεί να την υπογράψει εντός του χρονικού  διαστήµατος που προβλέπεται 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
∆ικαστήρια αρµόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών. 
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O ∆ήµαρχος 
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Αρ.µελέτης : 10 /2016 

Υπηρεσία: “ Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου 

∆ιονύσου 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Προϋπ.   95.000 €  (µε Φ.Π.Α. 24%) 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2016 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Η παρούσα µελέτη ανασυντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν του υπ'αριθµ. 16871/16-6-

2016 εγγράφου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού ως προς την αναθεώρηση του ποσού ΦΠΑ από 

23% σε 24%, ο οποίος έχει εφαρµογή από 1-6-2016. Η µελέτη αφορά στον  καθαρισµό των ∆ηµοτικών 

κτιρίων του ∆ήµου από συνεργείο καθαριότητας. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα 

(12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.    

Η σύνταξη της µελέτης, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

3. Του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α΄) 

4. Του Π∆ 118/1997 (ΦΕΚ  106 Α΄) 

5. Του Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄)όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄) και το Ν. 
4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 

6. Του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

7. Του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» 

8. Την Υπουργική απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010), περί 
αναπροσαρµογής των ποσών του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 11β του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) 
«Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) 
«Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 
εργασίας» 

10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, (ΦΕΚ 28 Α΄), ο οποίος τροποποίησε την 
από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

12. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) 

13. Του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93Α'/14-4-2014) 

14. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α΄), σχετικά µε 
την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι η ανάθεση του καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου σε συνεργείο καθαριότητας. Οι χώροι που περιλαµβάνονται στη 
σύµβαση είναι αναλυτικά οι εξής: 

1. Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Πεντζερίδη στον Αγ. 
Στέφανο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (ισόγειο) και β) οι 
χώροι των γραφείων του ∆ηµοτολογίου -∆ηµοτικής Αστυνοµίας-∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγ. Στεφάνου (Α' όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. 
Στεφάνου ανέρχεται σε µ.τ. 504 περίπου.   

2. Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 19 στον Αγ. Στέφανο 
στο οποίο περιλαµβάνονται: α) Χώρος αποθήκης (υπόγειο), β) Χώροι γραφείων (υπόγειο) 
, γ) Χώροι γραφείων (ισόγειο), δ) Χώροι γραφείων (Α' όροφος). Η συνολική επιφάνεια 
του κτιρίου ∆ηµαρχείου ανέρχεται σε µ.τ. 950 περίπου. 

3. Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & ∆εκελείας, στον Αγ. Στέφανο, όπου βρίσκονται 
τα γραφεία του οργανισµού Η ΕΣΤΙΑ, καθώς και το ∆ηµοτικό γυµναστήριο, συνολικής 
επιφάνειας µ.τ. 1981 περίπου. 

4. Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10, στον Αγ. Στέφανο, όπου στεγάζεται η Ψυχολογική 
Υπηρεσία του ∆ήµου, συνολικής επιφάνειας µ.τ. 100 περίπου 

5. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 50 στον ∆ιόνυσο, στο οποίο 
περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (Κτίριο Α': ισόγειο και Α' όροφος), β) οι 
χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου (ισόγειο) και γ) Ο χώρος του 
ΚΑΠΗ ∆ιονύσου (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
∆ιονύσου ανέρχεται σε µ.τ. 550 περίπου.   

6. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου στο Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι 
των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου (Α' όροφος) και το κλιµακοστάσιο.  
Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου ανέρχεται σε µ.τ. 120 
περίπου.   

7. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης (ισόγειο). Η 
συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης ανέρχεται σε µ.τ. 400 
περίπου. 

8. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης στη Ροδόπολη, στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι 
των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης ανέρχεται σε µ.τ. 106 περίπου. 

9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταµάτα, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας (ισόγειο). 
Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας ανέρχεται σε µ.τ. 200 
περίπου 

10. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19 στη ∆ροσιά, στο οποίο 
περιλαµβάνονται: α) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς, β) Η 
Νοµική Υπηρεσία, γ) η Τεχνική Υπηρεσία, δ) Η Υπηρεσία ∆όµησης και ε) το 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς. Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
∆ροσιάς ανέρχεται σε µ.τ. 690 περίπου. 

11. ΚΕΠ ∆ροσιάς επί της Λ. Θησέως στη ∆ροσιά. Η συνολική επιφάνεια του ΚΕΠ ∆ροσιάς 
ανέρχεται σε µ.τ. 35 περίπου. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 
 

� Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου θα καθαρίζονται πέντε 
(5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια 
του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες. 

� Οι χώροι του Κτιρίου ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου στον Αγ. Στέφανο θα 
καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή 
καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως επί 4 ώρες 
έκαστο. 

� Οι χώροι του Κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου θα καθαρίζονται πέντε (5) 
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια 
του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως επί 5 ώρες έκαστο. 

� Οι χώροι του Κτιρίου επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10 θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες 
την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους 
θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες 
την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους 
θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου θα καθαρίζονται πέντε (5) 
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια 
του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες 
την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους 
θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 3 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης θα καθαρίζονται πέντε (5) 
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια 
του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας θα καθαρίζονται πέντε (5) 
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια 
του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες. 

� Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες 
την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους 
θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες. 

� Οι χώροι του ΚΕΠ ∆ροσιάς θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι 
από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 
άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες. 

 

Επισηµαίνεται ότι το ακριβές ωράριο θα συµφωνηθεί, από την προϊσταµένη των ∆ιοικητικών 
υπηρεσιών και τον Ανάδοχο, κατά το στάδιο κατάρτισης της Σύµβασης και θα προσδιοριστεί 
σε αυτήν. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται βάσει του Ν. 3863/2010, άρθρο 68, να προσδιορίσει στην προσφορά 
του τον ακριβή αριθµό του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος. 
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  Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 95.000,00 € µε Φ.Π.Α. 24% και θα  καλυφθεί 

από έσοδα του ∆ήµου. Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Οικονοµικού Έτους 2016,  µε  ΚΑ 10.6274.0001 µε τίτλο “∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων και 

υαλοπινάκων των κτιρίων”.    

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

...../...../2016 
 
 
 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2016 

 
 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2016 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 



Σελίδα 32 από 43 
 

                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Αρ.µελέτης : 10/2016 

Υπηρεσία: “ Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Προϋπ.  95.000 € (µε Φ.Π.Α. 24%) 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2016 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

Α. Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι αναµονής, γραφεία, διάδροµοι, σκάλες, κλιµακοστάσια - 
ανελκυστήρες, κοινόχρηστα αποχωρητήρια). 

1) ∆ΑΠΕ∆Α- µία φορά την ηµέρα (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / σκούπισµα 
και σφουγγάρισµα  µε υλικά εγκεκριµένα για τη χρήση τους 

ΕΠΙΠΛΑ- καθηµερινά / ξεσκόνισµα, µηνιαίως / υγρός καθαρισµός 

2) ΤΖΑΜΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ- µηνιαίως / υγρός καθαρισµός µέσα-έξω 

3) ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 
α) ∆ΑΠΕ∆Α 

- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό σφουγγάρισµα µε νερό και 
απολυµαντικό υγρό 

β) ΤΟΙΧΟΙ 

- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) / καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και τους νιπτήρες 
µε απολυµαντικό υγρό 

γ) ΣΙΦΩΝΙΑ 

- εβδοµαδιαίως / ρίψη διαλύµατος / χλώριο 1 δισκίο σε 100 ml νερού 

δ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ 

-µία φορά την ηµέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1 δισκίο σε 1 λίτρο 
νερού 

ε) ΛΕΚΑΝΕΣ 

-καθηµερινά και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1 δισκίο σε µισό λίτρο νερού. 
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4.  ΠΑΝΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ- µετά από κάθε χρήση / βύθιση, ξέβγαλµα, στέγνωµα 
/ χλώριο 1 δισκίο σε 10 λίτρα νερού. 

6.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- µία φορά το µήνα / καθαρισµός µε νερό και κατάλληλο 
απορρυπαντικό. Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα δεν απολυµαίνονται µε απολυµαντικές ουσίες διότι 
υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθούν τοξικοί ατµοί. 

7.  ΟΙ ΨΥΚΤΕΣ των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό και µία 
φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό. 

 

Β. Αποθήκες 

Θα γίνεται σκούπισµα και υγρό σφουγγάρισµα καθηµερινά. 

Οι αποθήκες των ειδών καθαριότητας (χώροι όπου φυλάσσονται τα καρότσια, εργαλεία και υλικά 
καθαρισµού) θα πρέπει να καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα. Οι αποθήκες αυτές είναι χώροι που 
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό µολυσµατικό φορτίο, διότι τα καρότσια καθαρισµού µεταφέρονται σε 
όλους τους χώρους. 

 

Γ. Ακάλυπτοι χώροι, πεζοδρόµια, εξωτερικά περβάζια, προαύλια, φρεάτια, φωταγωγοί, στόµια 
κλιµατισµού, ζαρτινιέρες. 

Η παρούσα µελέτη δεν αφορά εξωτερικούς χώρους παρά µόνο εβδοµαδιαίο πλύσιµο στα πατάκια 
εισόδου. 

 

 

1.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωµάτων (µπεζ, 
κίτρινο, ροζ) τύπου vetex. 

1. Σφουγγαράκια καθαρισµού αντιστοίχων χρωµάτων και διαφορετικού τύπου (µαλακό, µέτριο, 
σκληρό). 

2. Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια. 

3. Σάρωθρα ξηρού καθαρισµού (σκούπες)και αντίστοιχα κοντάρια. 

4. Φαράσια. 

5. Καθαριστήρες περσίδων. 

6. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήµατα τους. 

7. Ψεκαστήρες. 

8. Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων. 

9. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων. 

10. Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαµιών, απορρυπαντικό και 
απολυµαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία, σακούλες απορριµµάτων 
(µαύρες) µεγάλες και µικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως ταινίες περίδεσης. Όλα τα απορρυπαντικά 
και απολυµαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή η δραστική 
ουσία και η περιεκτικότητα της στο διάλυµα. ∆εν θα χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά µε την 
επωνυµία καλλυντικό δαπέδου. 

11. Καρότσι καθαρισµού, το οποίο χρησιµοποιείται για ξεσκόνισµα και υγρό τρίψιµο, µε σκελετό 
από χρωµιωµένο µέταλλο το οποίο θα διαθέτει 2 κουβάδες µε τα αντίστοιχα πανιά καθαρισµού, 
δηλαδή µπεζ πανιά για τον καθαρισµό επίπλων, γραφείων, πορτών και κίτρινα πανιά για τον 
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καθαρισµό νιπτήρων και λουτήρων και ροζ πανιά για τον καθαρισµό µόνο των λεκανών των 
αποχωρητηρίων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης βάση για σακούλες απορριµµάτων µε καπάκι µπλε για 
τα κοινά απορρίµµατα. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικά και 
απολυµαντικά) και για τα χαρτιά υγείας, τις χειροπετσέτες, το σαπούνι και τις ανταλλακτικές σακούλες 
απορριµµάτων. 

12. ∆ιπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσµατος µε βάση και χερούλι από χρωµιωµένο µέταλλο, το 
οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων µε πρόσθετη πρέσα στυψίµατος. Στον 
ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυµα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το 
ξέπλυµα της σφουγγαρίστρας. 

13. Πινακίδες δαπέδου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ» 

14. Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 1.200 Watt, φίλτρο κατακράτησης στερεών 

15. Πιεστικό µηχάνηµα νερού για τον καθαρισµό επιφανειών υπό πίεση όπως πατάκια εισόδου 

16. Τα µηχανήµατα καθαρισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη 
λειτουργίας όσο και από εµφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση βλάβης των 
µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως ώστε η εκτέλεση του 
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας ο 
∆ήµος ∆ιονύσου είναι υποχρεωµένο να παρέχει κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. 

 

 

1.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Ο Επόπτης Παρακολούθησης του παρεχόµενου έργου εκ µέρους του αναδόχου εργολάβου αλλά και οι 
ορισµένοι αρµόδιοι για τον ίδιο σκοπό εκ µέρους του ∆ήµου έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ο 
καθαρισµός και η απολύµανση όλων των χώρων εκτελούνται σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα οδηγιών. 

• Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ιδίου χρώµατος µπλούζες οι οποίες θα 
έχουν µακριά µανίκια και µήκος µέχρι το γόνατο, θα διατηρούνται κουµπωµένες έως επάνω και δεν 
θα είναι σκισµένες ή κακοποιηµένες. Θα φορά επίσης γάντια χονδρά οικιακού τύπου διαφόρων 
χρωµάτων (κόκκινα για λεκάνες αποχωρητηρίων, κίτρινα για νιπτήρες - λουτήρες και µπλε για 
έπιπλα), τα οποία θα φροντίζει να αλλάζει ανάλογα µε το αντικείµενο καθαρισµού. Τα γάντια θα 
πλένονται µε ζεστό νερό και σαπούνι και θα στεγνώνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. Θα φορά 
επίσης παπούτσια µε αντιολισθητικές σόλες . 

• Το προσωπικό καθαριότητας απαγορεύεται να αγγίζει µε τα γάντια οποιαδήποτε αντικείµενα 
άσχετα µε αυτά που καθαρίζει εκείνη τη στιγµή (τηλεφωνικές συσκευές, προσωπικά αντικείµενα 
κ.λ.π.). 

• Η διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης συνιστάται να αρχίζει πάντα από τον λιγότερο 
ακάθαρτο χώρο προς τον περισσότερο ακάθαρτο χώρο. Τα αποχωρητήρια πρέπει να 
καθαρίζονται στο τέλος . 

• Απαγορεύεται η χρήση ζεστού νερού στους κουβάδες σφουγγαρίσµατος. 

• Απαγορεύεται η ανάµιξη απορρυπαντικού και απολυµαντικού στον ίδιο κουβά (π.χ. καθαριστικό 
δαπέδου και χλωρίνη). Η δράση του ενός εξουδετερώνει τη δράση του άλλου. 

• Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυµα απορρυπαντικού και στον άλλο καθαρό νερό. Η 
σφουγγαρίστρα θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το απορρυπαντικό, θα γίνεται το σφουγγάρισµα και 
θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το καθαρό νερό και θα ξεπλένεται. Κατόπιν θα γίνεται επανάληψη 
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της διαδικασίας. Το νερό και το διάλυµα απορρυπαντικού θα αλλάζονται για τον καθαρισµό άλλου 
χώρου. 

• Μετά το σφουγγάρισµα θα τοποθετείται στο δάπεδο η πινακίδα µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ». 

• Απαγορεύεται η ξηρή σάρωση (µε σκούπες) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων 
(εκτός από τα λεβητοστάσια). Η σάρωση θα γίνεται µόνον µε ηλεκτρική σκούπα. 

•  Πρώτα γίνεται καθαρισµός µετά ξέπλυµα - στέγνωµα και τέλος απολύµανση.  

• Οι σφουγγαρίστρες, τα πανιά και τα γάντια θα καθαρίζονται πάντα µετά τη χρήση τους. Θα 
πλένονται µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, θα ξεπλένονται καλά, θα βυθίζονται σε διάλυµα 
χλωρίνης 5% και θα στεγνώνονται. ∆εν θα διατηρούνται ποτέ υγρά. 

• Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώµατος πανιών και γαντιών για τον 
καθαρισµό διαφορετικών χώρων και αντικειµένων. Οι σφουγγαρίστρες θα είναι επίσης 
διαφορετικού χρώµατος ή αν είναι του ιδίου, τα κοντάρια θα είναι διαφορετικού χρώµατος ή 
µαρκαρισµένα .  

• Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, πανιά) θα ανανεώνονται από τον ανάδοχο εργολάβο 
υποχρεωτικά κάθε µήνα, ή το αργότερο κάθε δύο µήνες. Η ανανέωση θα γίνεται συχνότερα αν 
αυτό απαιτηθεί. 

• Τα καρότσια καθαριότητας και οι κουβάδες θα διατηρούνται πάντα καθαρά. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση των καροτσιών καθαριότητας σε εισόδους κλιµακοστασίων και 
εξόδους κινδύνου, σε αποχωρητήρια και προθαλάµους αυτών. Πρέπει να φυλάσσονται όπως και 
τα υλικά καθαριότητας σε χώρο που έχει ορισθεί ειδικά για την αποθήκευση τους. 

• Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται πρωί ή απόγευµα και όποτε άλλοτε απαιτηθεί. Το προσωπικό 
καθαριότητας θα πρέπει να συλλέγει τα κοινά αστικού χαρακτήρα απορρίµµατα σε µαύρες 
σακούλες που θα φέρουν ταινίες περίδεσης και θα τα µεταφέρει στο χώρο αποκοµιδής.  

• Τα καλάθια απορριµµάτων στους χώρους αναµονής θα πλένονται κάθε δεύτερη ηµέρα και θα 
απολυµαίνονται µία φορά το µήνα. Τα καρότσια καθαριότητας θα πλένονται και θα απολυµαίνονται 
τρεις φορές την εβδοµάδα (µέρα παρά µέρα), οι δε ρόδες τους, κάθε µέρα. 

• Οι ψύκτες των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό και µία φορά την 
εβδοµάδα µε απολυµαντικό. 

 

 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συµµετέχοντες στην οικονοµική τους προσφορά, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 68 του νόµου 
3863/2010, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το αρ. 22 του Ν4144/13, θα πρέπει να 
αναφέρουν σε χωριστό κεφάλαιο µε ποινή αποκλεισµού, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.  

γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι,  

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
των εργαζοµένων,   

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και  

δ) τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.  
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Επίσης, οι συµµετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην 
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.  

Επισηµαίνουµε ότι οι συµµετέχοντες για την αναφορά, στην προσφορά τους, των παραπάνω στοιχείων 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ηµέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές έχουν προκαθοριστεί στην 
παρούσα µελέτη. 

 

Επισηµα ίνουµε  ότ ι  βάσε ι  του  Ν . 4144/13  που  τροποποίησε  το  άρθρο  68  του  Ν3863/10  προστ ίθ ετα ι  

παρ .  2  ως έξης :  

«2α )  Οι  πράξε ις  επ ιβολής  προστ ίµου  που  επ ιβάλλοντα ι  σε  βάρος  ετα ιρ ε ιών  παροχής  υπηρεσ ιών  

καθαρ ισµού  ή /κα ι  φύλαξης  καταχωρούντα ι  στο  αντ ίσ το ιχο  «Μητρώο  Παραβατών  Ετα ιρε ιών  Παροχής  

Υπηρεσ ιών  Καθαρ ισµού  ή /κα ι  Φύλαξης»  που  τηρε ί τα ι  στη  ∆ι εύθυνση  Προγραµµατ ισµού  κα ι  

Συντον ισµού  του  Σώµατος  Επιθεώρησης  Εργασίας .  

β )  Η  Αναθέ τουσα  αρχή  υποχρεούτα ι ,  αµέσως  µετά  τη  λήξη  της  προθεσµ ίας  υποβολής  των  προσφορών ,  

να  υποβάλε ι  γραπτό  α ί τηµα  προς  τη  ∆ι εύθυνση  Προγραµµατ ισµού  κα ι  Συντον ισµού  του  Σώµατος  

Επιθεώρησης  Εργασίας  γ ια  τη  χορήγηση  π ιστοπο ιη τ ικού ,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  όλες  ο ι  

πράξε ις  επ ιβολής  προστ ίµου  που  έχουν  εκδοθε ί  σε  βάρος  εκάστου  των  υποψήφιων  εργολάβων .  Το  

πιστοπο ιη τ ικό  αποστέλλετα ι  στην  αναθέτουσα  αρχή  µέσα  σε  δεκαπέντ ε  (15 )  ηµέρες  από  την  υποβολή  

του  α ι τήµατος .  Σε  περ ίπτωση  άπρακτης  παρέλευσης  της  προθεσµ ίας  η  αναθέ τουσα  αρχή  δ ικα ιού τα ι  να  

προχωρήσε ι  στη  σύναψη  της  σύµβασης ,   

γ )  Η  αναθέτουσα  αρχή  µπορε ί  να  αποκλε ίσε ι  από  τη  σύναψη  της  σύµβασης  τ ι ς  υποψήφιες  ετα ιρ ε ί ες  

παροχής  υπηρεσ ιών  καθαρ ισµού  ή /κα ι  φύλαξης  λόγω    δ ιάπραξης    σοβαρού    επαγγελµατ ικού    

παραπτώµατος .    Ως    σοβαρό  επαγγελµατ ικό  παράπτωµα  νοε ί τα ι  ι δ ίως :αα )  Η  επ ιβολή  σε  βάρος  της  

υποψήφιας  ετα ιρ ε ίας ,  µέσα  σε  χρον ικό  δ ιάστηµα  τρ ιών  (3 )  ετών  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσµ ίας  

υποβολής  της  προσφοράς ,  τουλάχ ιστον  δύο  ( 2 )  πράξεων  επ ιβολής  προστ ίµου  από  τα  αρµόδ ια  

ελεγκτ ικά  όργανα  του  Σώµατος  Επιθεώρησης  Εργασίας  συνολ ικού  ύψους  τουλάχ ιστον  δέκα  χ ιλ ιάδων  

(10 . 000 )  ευρώ ,  γ ια  παραβάσε ις  της  εργατ ικής  νοµοθεσ ίας ,  καθεµ ία  από  τ ι ς  οπο ί ες  χαρακτηρ ίζ ετα ι  ως  

«υψηλής» ή  «πολύ  υψηλής» σοβαρότη τας  κατ '  εφαρµογή  της  υ .α .  2063/∆1 632/ 2011 ή  οποιασδήποτε  

δ ιάταξης  ρυθµ ίσε ι  µελλον τ ικά  το  περ ιεχόµενο  των  παραβάσεων  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  

σοβαρότη τας ,  ββ )  Η  κήρυξη  ως  έκπτωτης  της  υποψήφιας  ετα ιρε ίας  κατ '  εφαρµογή  της  παραγράφου  7  

του  παρόντος ,  µέσα  σε  χρον ικό  δ ιάστηµα  τρ ιών  ( 3 )  ετών  πριν  από  την  ηµεροµην ία  λήξης  της  

προθεσµ ίας  υποβολής  της  προσφοράς ,  γγ )  η  επ ιβολή  της  κύρωσης  της  προσωρινής  δ ιακοπής  της  

λε ι τουργ ίας  συγκεκρ ιµένης  παραγωγικής  δ ιαδ ικασ ίας  ή  τµήµατος  ή  τµηµάτων  της  επ ιχε ίρησης  ή  

εκµετάλλευσης  κατ '  εφαρµογή  της  παρ .  1Β  του  άρθρου  24  του  ν . 3996/2011,  µέσα  σε  χρον ικό  δ ιάστηµα  

τρ ιών  ( 3 )  ετών  πριν  από  την  ηµεροµην ία  λήξης  της  προθεσµ ίας  υποβολής  της  προσφοράς .   

δ )Γ ια  το  χρον ικό  δ ιάστηµα  που  δεν  καλύπτετα ι  από  το  «Μητρώο  Παραβατών  Ετα ιρε ιών  Παροχής  

Υπηρεσ ιών  Καθαρ ισµού  ή /κα ι  Φύλαξης» ο ι  ετα ιρ ε ί ες  παροχής  υπηρεσ ιών  καθαρ ισµού  ή /κα ι  φύλαξης  

προσκοµ ίζουν  υποχρεωτ ι κά  ένορκη  βεβα ίωση  του  νόµ ιµου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον  

συµβολα ιογράφου ,  περ ί  µη  επ ιβολής  σε  βάρος  τους  πράξης  επ ιβολής  προστ ίµου  γ ια  παραβιάσε ις  της  

εργατ ικής  νοµοθεσ ίας  «υψηλής» ή  «πολύ  υψηλής» σοβαρότητας .  

 

Οι όροι αµοιβής και εργασίας για τα ανωτέρω πρόσωπα καθορίζονται µε ελεύθερη συµφωνία και δεν 
επιτρέπεται να υπολείπονται του κατωτάτου ορίου µισθού, ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται 
µε το αρ.1 παρ.6 του Ν.4046/12, ο οποίος τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
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Εποµένως, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν τον αριθµό των 
ατόµων που θα απασχοληθούν για το έργο και την σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται τα εν 
λόγω άτοµα, βάσει των οποίων θα γίνει και ο υπολογισµός της οικονοµικής προσφοράς. 

 

3.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

Η τιµή θα δοθεί µε µηνιαίο αντάλλαγµα για κάθε κτίριο χωριστά και θα είναι σταθερή για όλο το 
χρόνο χωρίς καµία αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε λόγο. 

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: 

• Όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων, όπως 
ενδεικτικά οι πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας (ηµεροµίσθια, εργοδοτικές εισφορές, 
επιδόµατα κλπ. των καθαριστριών και καθαριστών των χρησιµοποιουµένων από του 
αναδόχου)  

• Το κόστος ενδυµασίας αυτών  

• Η αξία των υλικών καθαρισµού των κτιρίων και  

• Οι αποσβέσεις των απαιτούµενων τεχνολογικών εξοπλισµών (µηχ/των, συσκευών, εργαλείων)  

• Τα πάσης φύσης έξοδα και τέλη της σύµβασης που θα υπογραφεί. 

Ο εργολάβος δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαίωµα να απαιτήσει επαύξηση του τιµήµατος. 

Ειδικότερα, ο εργολάβος θα προσδιορίζει το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά 
τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των (δηλωθέντων στο διαγωνισµό) εργαζοµένων, καθώς 
επίσης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Επισηµαίνετα ι  ότ ι :   

� Οι  συµµετέχοντες  δύνανται  να  επισκεφθούν  τους  χώρους  ώστε  να  
διαπιστώσουν  και  να  υπολογίσουν  το  συνολικό  εµβαδόν  τους .  

� Με την προσφορά θα προσδιορίζονται επακριβώς τα είδη υλικών καθαριότητας που θα 
χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο. 

 

4.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον εργολήπτη από την 
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα 
απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο 15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του 
τιµολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 

Β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων. 

Γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο  ∆ήµο. 

∆) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.) 

Ε) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του 
∆ήµου 

 

Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του συνεργείου 
καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα στοιχεία της επιχείρησης 
(επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.). 
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Σε αντίθετη περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο επαναληφθεί, ο 
εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος. 

 

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
είναι κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται µε το αρ.1 παρ.6 του 
Ν.4046/2012 ο οποίος τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,τη χορήγηση αδειών στο 
προσωπικό µε αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του νοµίµου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την 
Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν 4144/2013 
. 

Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο για κάθε τρίτο. 

2.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή 
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου ή σε 
οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (του αναδόχου) ή 
των εργασιών του. 

3. Υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει προσδιορισθεί από τους 
οικονοµικούς όρους συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς 
συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, και το οποίο να 
τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων. 

4.Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά του προσωπικού του 
εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να τηρείται τάξη και ησυχία. Το προσωπικό 
είναι υποχρεωµένο να δέχεται αδιαµαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την 
έξοδο του από τους χώρους των ∆ηµοτικών Κτιρίων. 

5. Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την εποπτεία των επί µέρους 
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτό των τυχόν παραλείψεων όσο και 
παραπόνων. 

6. Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα 
παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους των καθ’ έκαστον κτιρίων. Εάν ο 
ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή 
πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα 
µε την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων οργάνων του 
∆ήµου, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα 
διπλασιάζεται, και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου 
έκπτωτου. 

7.  Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών καθαρισµού (∆ήµος ∆ιονύσου). Το ωράριο παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες εργασίας, θα 
προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ∆ιοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εργασίες καθαρισµού 
να γίνονται σε ώρες όπου δε θα παρεµποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εργασία του προσωπικού του 
∆ήµου.  
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8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισµένο 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ. 

9. Να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί 
από τον ∆ήµο «ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις 
ειδοποιηθεί σχετικά,  από τον ∆ήµο. 

10.Να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούµενο προσωπικό) 
ακέραιες τις κατά νόµο αποζηµιώσεις. 

11.Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός 
και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. 

12.∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 
µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή 
της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 

13.Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τους 
αρµόδιους για την εποπτεία του έργου του καθαρισµού ενός εκάστου κτιρίου του ∆ήµου, που έχουν 
ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρισµού των κτιρίων. 

14.Το προσωπικό του συνεργείου κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, θα υπογράφει σε ειδικό 
βιβλίο παρουσίας προσωπικού. 

15.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που 
θα δοθεί από τον ∆ήµο για την φύλαξη των πραγµάτων και υλικών του. 

16.Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή, επιµέλεια και 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της 
καθαριότητας στους χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το 
χρόνο εργασίας του, και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε 
περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων. 

17.Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του εργολήπτη που θα 
απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων του εργολήπτη. 

 

 

6.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις: 

 

Α) Όταν ο ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.  

Β) Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 4.6 των ειδικών όρων, περί έλλειψης 
ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας. 

Γ) ΄Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν 
εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω 
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διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην 
καταγγελία της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και 
πρόσθετα  επιφέρει, από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω 
εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις µήνες µέχρι τρία έτη, 
ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει 
ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού 
της υπαιτιότητας, του αριθµού των εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της 
επιχείρησης.(Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170 άρθρο 24 παράγραφος 11) 

∆) Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας κάθε επί µέρους 
κτιρίου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. 

 

 

 

7.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, στην περίπτωση που ο εργολάβος αναθέσει 
την εκτέλεση του έργου ή µέρους αυτού σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως 
τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών 
εισφορών. 
 
8.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε 
τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον 
βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 
15 ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 

 

 

9.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στη σύµβαση πρέπει να αναφέρονται, συµφωνά µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, εκτός των άλλων όρων αυτής και τα στοιχεία α" έως ε' 
όπως αυτά ζητούνται στην παράγραφο 1 των ειδικών όρων «Οικονοµικοί Όροι Συµµετοχής», καθώς 
επίσης και ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 
και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού 
κίνδυνου.  

 

 

10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα: 
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-είτε να αντικαθιστά οποιοδήποτε µέρος, τµήµα, των ως άνω χώρων µε οποιουσδήποτε  άλλους  
«αντίστοιχους»   (από  άποψη  εµβαδών  και  απαιτήσεων καθαρισµού) 

-είτε να αναθέτει νέους ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους  

Οι µεταβολές αυτές θα διενεργούνται: 

- µε απλή έγγραφη εντολή προς τον εργολάβο (7 τουλάχιστον ηµέρες προ της µεταβολής) στην οποία 
θα περιλαµβάνονται: 

- τόσο η ηµεροµηνία έναρξης του καθαρισµού τους 

- όσο και τα εµβαδά των χώρων  µε αντίστοιχη βέβαια αυξοµείωση του εργοληπτικού τιµήµατος. 

 

Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης των χώρων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου ή σε περίπτωση 
µεταστέγασης κάποιου από τα κτίρια,  θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ελαχίστων 
απαιτούµενων ηµερήσιων ωρών απασχόλησης κατά χώρο µε τους ίδιους όρους και αµοιβές. 

 

 Η ορθή, πλήρης και προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού σε όλους τους 
χώρους θα πιστοποιείται συνεχώς από τον αρµόδιο για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας σε 
καθένα επί µέρους κτίριο  και οι παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του θα αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο 
που θα τηρείται για το σκοπό αυτό. Επίσης η ορθή, πλήρης και προσήκουσα εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του εργολάβου θα ελέγχεται περιοδικώς και από επιτροπή η οποία θα ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

...../...../2016 
 
 
 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2016 

 
 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2016 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

Αρ.µελέτης :  10 /2016 

Υπηρεσία: “Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Προϋπ.  95.000 € (µε Φ.Π.Α. 24%) 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2016 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ x ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

(€) 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. 
Στεφάνου οδού Πεντζερίδου 

1 x 4  

2 Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου 
στον Αγ. Στέφανο  

2 x 4  

3 Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & 
∆εκελείας 

2 x 5  

4 Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10  1 x 2  

5 ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου 1 x 4  

6 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου 1 x 2  

7 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης 1 x 3  

8 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης 1 x 2  

9 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας 1 x 2  

10 ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς 1 x 4  

11 ΚΕΠ ∆ροσιάς 1 x 2  

 ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου» και 
διαθέτει πίστωση ποσού €95.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 µε τίτλο 
«∆απάνες καθαρισµού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των 
κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου» και την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

 


