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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   115/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 20η  Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και   ώρα   13:00,  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 15η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11611/16-3-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής   και   από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος,  5) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), και  6) 

Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος 

και 2) Μπεχράκης Σταμάτης.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση) και Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για  «Καθαρισμούς κτιρίων». 

 
Η από 13-3-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

Θέμα: Υπηρεσίες για τον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας. 

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανωτέρω υπηρεσίες  καθώς και σχέδιο  

διακήρυξης για:    

1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

2) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

3) κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

                                           

Η Συντάξασα 
ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο Τμηματάρχης 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η Διευθύντρια 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 
Η Τεχνική Έκθεση, το Αντικείμενο του Έργου, το Τιμολόγιο Μελέτης, το Τιμολόγιο – 
Προϋπολογισμός Προσφοράς της υπ’ αριθμ. 4/2017 σχετικής μελέτης, καθώς και το σχέδιο 
της διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 
και  επισυνάπτονται  στην  παραπάνω  αναφερόμενη εισήγηση,  έχουν  ως  εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας όσον αφορά στον καθαρισμό των αντιστοίχων  χώρων 
στέγασης τους. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται, εντός του έτους 2017 ο Δήμος Καλαμάτας να 
συνεργαστεί με εταιρεία καθαρισμού για το σκοπό αυτό. Στην συγγραφή υποχρεώσεων – 
περιγραφή εργασιών, προϋπολογισμός - τιμολόγιο της μελέτης προβλέπονται – 
περιγράφονται το σύνολο των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας με το εκτιμώμενο κόστος 
ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφανείας ανά μήνα καθώς επίσης και οι 
ανάγκες σε προσωπικό απασχόλησης για τα Α και Β ΚΑΠΗ, για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο εργατικό κέντρο, για διάστημα δέκα μηνών, όπως αναλυτικά 
αυτά αναφέρονται στο τιμολόγιο της παρούσας. 
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Ισχύουσες διατάξεις Ν. 3463/2006, Ν. 4412/2016, τον Ν. 3863/2010, τον 
Ν. 4144/2013. 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Λαγωνικάκος Σπύρος 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

   
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 99  

 
 

Α/Α 
ΧΩΡΟΙ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑ
ΚΑ / 
m2  

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 
/ m2  

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

/ m2 
WC / 
m2 

ΕΞΩ-
ΤΕ-
ΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 
ΒΕΡΑ-
ΝΤΕΣ / 

m 2 

ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΣ 

/ m2 

ΕΞ.ΧΩΡΟΙ 
ΕΙΣΟΔΩΝ 

m2 

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
m2/ΟΡΟΦΟ 

1 ΥΠΟΓΕΙΟ 30,30 171,95 371,70 57,50  68,45 154,95 
 

854,85 

2 Α ΟΡΟΦΟΣ 30,30 
 

163,50 517,10 36,30 90,00  39,81 
 

877,01 

3 Β ΟΡΟΦΟΣ  30,30 
151,00 

551,45 35,90    
 

768,65 

4 Γ ΟΡΟΦΟΣ  30,30 
169,40 

533,05 35,90    
 

768,65 

5 ΔΩΜΑ 21,20 
4,50 

     
 

25,70 

6 
ΕΞ.ΘΥΡΩ-

ΡΕΙΟ  
 

7,00 2,00    
 

9,00 

7 
ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

 
     

 
100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 142,40 
 

660,35 1.980,30 167,60 90,00 68,45 194,76 
 

3.403,86 

 
 

 

    

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 
28)     

         

Α/Α 
ΧΩΡΟΙ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
/ m2  

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 
/ m2  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
/ m2 

WC / 
m2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΒΕΡΑΝΤΕΣ / 
m 2 

ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΣ / 

m2 
ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

1 ΙΣΟΓΕΙΟ 15,00 112,47 300,00 0 0 0 427,47 

2 Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 41,00 
                  

46,09 216,99 4,58 68,57 0 377,23 

3 ΠΑΤΑΡΙ 13,40 
                   

5,00 143,00 0 0 40 201,40 
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4 ΥΠΟΓΕΙΟ 9,82 
                         

0 0 14,00 0 0 23,82 

  ΣΥΝΟΛΟ 79,22 
                  

163,56 659,99 18,58 68,57 40 1.029,92 

   
  

     
         

    ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ     

          

Α/Α 
ΧΩΡΟΙ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
/ m2  

ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΟΙ / m2  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
/ m2 

WC / 
m2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΒΕΡΑΝΤΕΣ / 
m 2 

ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΣ / 

m2 
ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

1 ΥΠΟΓΕΙΟ 0 0 513,23 0 0 0 513,23 

2 
ΙΣΟΓΕΙΟ - 
ΠΡΟΝΟΙΑ 0 0 123,82 4,73 0 0 128,55 

3 
ΙΣΟΓΕΙΟ - 
ΕΙΣΟΔΟΣ 33,29 0 0 0 0 0 33,29 

  ΣΥΝΟΛΟ 33,29 0 637,05 4,73 0 0 675,07 

    

 
 
     

    ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ     

         

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ-ΣΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
/ m2  

ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΟΙ / m2  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
/ m2 

WC / 
m2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΒΕΡΑΝΤΕΣ / 
m 2 

ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΣ / 

m2 
ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

1 ΣΥΝΕΡ-ΓΕΙΑ 0 29,62 87,18 52,11 0 0 168,91 

2 Κ.Τ.ΥΠ. 0 0 15,00 2,00 0 0 17,00 

3 ΚΟΙΜΗΤΗ-ΡΙΟ 0 0 18,00 10,00 0 0 28,00 

4 

ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡ-ΧΕΙΟ 
ΘΟΥΡΙΑΣ 13,22 0 210,00 6,15 2,50 5,20 237,07 

5 Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ 18,00 0 136,00 6,00 0 0 160,00 

6 
ΠΡΩΗΝ Δ.Σ. 

ΑΡΙΟΣ 0 0 69,00 0 0 0 69,00 

7 

ΝΙΑΡΧΕΪ-ΚΟ 
ΛΙΟΤΡΙΒΙ   Δ.Ε 
ΑΡΦΑ-ΡΩΝ   0 0 136,00 10 40,00 0 186,00 

8 
ΓΡ. ΚΟΙΝ/ΤΑΣ 

ΒΕΡΓΑΣ 18,00 0 216,00 6,00 0 0 240,00 

9 

ΧΩΡΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  
( ΒΟΡΕΙΟ & 
ΝΟΤΙΟ 
ΠΑΡΚΙΝ)   8,00    8,00 

10 

ΠΡΩΗΝ 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΛΑΡΔΑ 21,65 191,69 581,18 21,44 39,2 4,94 860,10 

11 
Ε.Ο.Τ. 

(πολυβίου 6)  24,00 45,00    69,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 70,87 245,31 1.521,36 113,70 81,70 10,14 2.043,08 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ  

Εργατικό κέντρο   70 
εκδηλώσειςΧ33.32€ 

2.332.40 3.892.18€ 
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Εργατικό κέντρο: μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης θα 
πραγματοποιείται καθαρισμός της αίθουσας αμφιθεάτρου του Ο.Α.Ε.Δ. Εργατικού 
Κέντρου.   
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 Απαιτούνται δύο καθαρίστριες σε δίωρη  καθημερινή απασχόληση για να καλυφθούν 
οι ανάγκες για τα Ά και Β΄ Κ.Α.Π.Η., διευκρινίζεται ότι τα υλικά καθαρισμού θα δοθούν 
από την εταιρεία καθαρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.  

 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Οι αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού του Νέου Δημαρχείου Αθηνών 99, αναλύονται ως 
εξής: 
                    Α)  από Δευτέρα έως και Παρασκευή  

1) Στεγνό και υγρό καθάρισμα δαπέδων, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων και των κλιμακοστασίων. 

2) Καθαρισμός γραφείων. 
3) Ξεσκόνισμα στα έπιπλα γραφείων, διακοσμητικών αντικειμένων, τηλεφώνων, 

σωμάτων θέρμανσης, βιβλιοθηκών, ντουλαπών. 
4) Καθαρισμός δοχείων απορριμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
5) Συλλογή απορριμμάτων και αντικατάσταση πλαστικών σακουλών. 
6) Καθάρισμα των ειδών υγιεινής και απολύμανση αυτών με κατάλληλο απολυμαντικό, 

πλύσιμο των καθρεπτών, πλύσιμο τοίχων, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των 
δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά. 

7) Άδειασμα των καλαθιών των αχρήστων. 
8) Τοποθέτηση χαρτιού υγείας – χειροπετσετών – σαπουνιού – σακούλας 

απορριμμάτων 
9) Καθαρισμός εξωτερικών χώρων (πεζόδρομους, κεντρική είσοδος, διαδρόμους, 
πεζοδρόμια ράμπας κ.λ.π.) 

       10) καθαρισμός  στις πόρτες εισόδου καθώς επίσης και των ανελκυστήρων 
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση. 
 

Β) Οι αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού του παλαιού Δημοτικού κτιρίου (Αριστομένους 
28), αναλύονται ως εξής: 
 

Β1) ισόγειο-πατάρι-Ά όροφος -υπόγειο 
 

1) Στεγνό και υγρό καθάρισμα δαπέδων, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
και των κλιμακοστασίων. 

2) Καθαρισμός γραφείων. 
3) Ξεσκόνισμα στα έπιπλα γραφείων, διακοσμητικών αντικειμένων, τηλεφώνων, 

σωμάτων θέρμανσης, βιβλιοθηκών, ντουλαπών. 
4) Καθαρισμός δοχείων απορριμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
5) Συλλογή απορριμμάτων και αντικατάσταση πλαστικών σακουλών. 
6) Καθάρισμα των ειδών υγιεινής και απολύμανση αυτών με κατάλληλο απολυμαντικό, 

πλύσιμο των καθρεπτών, πλύσιμο τοίχων, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των δαπέδων 
με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας – 
χειροπετσετών – σαπουνιού – σακούλας απορριμμάτων 

7) Άδειασμα των καλαθιών των αχρήστων. 
8) καθαρισμός  στις πόρτες εισόδου καθώς επίσης και των ανελκυστήρων  
 
 Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση. 
 

Β2) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ –ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ(δύο φορές την εβδομάδα) 
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Οι αντίστοιχες εργασίες καθαρισμού αναλύονται ως εξής: 
1) Στεγνό και υγρό καθάρισμα δαπέδων, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

και των κλιμακοστασίων. 
2) Καθαρισμός γραφείων. 
3) Ξεσκόνισμα στα έπιπλα γραφείων, διακοσμητικών αντικειμένων, τηλεφώνων, 

σωμάτων θέρμανσης, βιβλιοθηκών, ντουλαπών. 
4) Καθαρισμός δοχείων απορριμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
5) Συλλογή απορριμμάτων και αντικατάσταση πλαστικών σακουλών. 
6) Καθάρισμα των ειδών υγιεινής και απολύμανση αυτών με κατάλληλο απολυμαντικό, 

πλύσιμο των καθρεπτών, πλύσιμο τοίχων, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των δαπέδων 
με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας – 
χειροπετσετών – σαπουνιού – σακούλας απορριμμάτων 

7) Άδειασμα των καλαθιών των αχρήστων. 
8) καθαρισμός  στις πόρτες εισόδου καθώς επίσης και των ανελκυστήρων 

 
 οι τουαλέτες στους χώρους των συνεργείων θα καθαρίζονται καθημερινά οι 
υπόλοιπες εργασίες θα πραγματοποιούνται δυο (2) φορές την εβδομάδα τόσο στους 
χώρους των συνεργείων όσο και στους υπόλοιπους χώρους. 

 
Γενικός καθαρισμός σε όλα τα κτίρια ανά δίμηνο  

 

• Όλα τα τζάμια, πατζούρια και περσίδες ξεσκόνισμα και πλύσιμο (μέσα – έξω)  

• Ξεσκόνισμα και πλύσιμο στα έπιπλα γραφείων, πινάκων ζωγραφικής, διακοσμητικών 
αντικειμένων, φωτιστικών, τηλεφώνων, σωμάτων θέρμανσης, βιβλιοθηκών, 
ντουλαπών, πορτών, ξαράχνιασμα και πλύσιμο τοίχων. 

• Στεγνό καθάρισμα μοκετών όπου υπάρχουν οι αναφερόμενες εργασίες θα 
πραγματοποιούνται   μια φορά το μήνα, κατά προτίμηση το πρώτο δεκαήμερο. 

• Πλύσιμο  κουρτινών (όπου υπάρχουν μια φορά το δίμηνο)    

• Εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τους διακόπτες, τις πρίζες 
κ.λ.π. 

• Καθαρισμός ψυγείων στους χώρους κουζινών 

• Πλύσιμο βεραντών όπου υπάρχουν, στα κλιμακοστάσια, εξώστες, διαδρόμους  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

1) Υπόγειο Διοικητηρίου. 
 

• Αρχείο της Πολεοδομίας όπου υπάρχουν συνολικά εξήντα χιλιάδες (60.000) φάκελοι 
οικοδομικών αδειών. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τα εξής: Σκούπισμα διαδρόμων 
(επειδή το δάπεδο είναι από τσιμέντο, θα γίνεται με ηλεκτρική 
σκούπα),λεβητοστασίων και ντέξιον (απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των 
αντίστοιχων φακέλων, ξεσκόνισμα, καθαρισμό), μία (1) φορά κάθε τρείς (3) μήνες.  

 

• Αμφιθέατρο Διοικητηρίου (αίθουσα Αλέξανδρος Κουμουνδούρος).Θα καθαρίζεται πριν 
και μετά από κάθε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

     
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Επίσης το συνεργείο καθαρισμού θα είναι υπεύθυνο για την ξεχωριστή περισυλλογή και 
διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στους πλησιέστερους κάδους.   
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Το συνεργείο καθαρισμού υποχρεούται να διαθέτει όλα τα υλικά καθαρισμού, σάκους 
απορριμμάτων και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό ( σκάλες, σκούπες, ηλεκτρικές 
σκούπες, τριβεία κ.λ.π.). 
Η υπηρεσία θα παρέχει στον ανάδοχο μόνο κρεμοσάπουνο, χαρτί υγείας και χειροπετσέτες. 
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ( ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ) 
 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, θα συσταθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε κτήριο ξεχωριστά, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
(Ε.Π.Π.) του Έργου, στις αρμοδιότητες της οποίας θα είναι: 

• Η παρακολούθηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης στα κτήρια  

• Η υποβολή, ανά μήνα, πρακτικού που θα βεβαιώνει την εκτέλεση των εργασιών 
καθαρισμού στα εν λόγω κτήρια. 

• Η τήρηση κατάστασης με τα ονόματα του προσωπικού του συνεργείου 
(ονοματεπώνυμα – ημερομηνία – ΑΔΤ). 

• Η συγκεκριμενοποίηση – ορισμός των ημερομηνιών εκτέλεσης των περιοδικών 
εργασιών καθαρισμού των κτηρίων με τον/την υπέυθυνο/η του συνεργείου δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών.   

• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη τήρηση χρήσης των καθαριστικών σύμφωνα 
με τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

 
 Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της επιτροπής 
και να είναι αποδεκτό από αυτή. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 
κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων καθώς και να 
πληροφορεί άμεσα την  Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης, όσο και την 
επιτροπή καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας  των  κτιρίων για κάθε αλλαγή 
προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή της.  
Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές 
του ΙΚΑ , των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, 
βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που 
εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού 
του κτιρίου. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές της δαπάνες για κάθε 
είδους ατύχημα. 
Ο Δήμος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , όσο 
και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων. 
Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού 
κινδύνου. 
Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται στο κλείσιμο τυχόν ξεχασμένων ανοικτών 
παραθύρων, κλιματιστικών, ηλεκτρικών καλοριφέρ, λοιπών ηλεκτρικών συσκευών, φώτων 
κ.λ.π. καθώς και στο κλείσιμο των γραφείων. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, έκτακτα συνέδρια, 
απρόβλεπτες περιπτώσεις κ.α) στους χώρους της μελέτης, να προσέλθει άμεσα με το 
απαραίτητο προσωπικό, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κτηρίου, για τον άμεσο 
καθαρισμό και την αποκατάσταση του κτηρίου στην αρχική του κατάσταση. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και να 
είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους στην περίπτωση που προκληθούν από πράξεις 
ή παραλήψεις των υπαλλήλων του, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Η εταιρεία οφείλει να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό ατόμων, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου, σε ημερήσια βάση προκειμένου να πραγματοποιούνται οι 
ανωτέρω εργασίες.  
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Να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη προσωπικού να μεριμνά ώστε να αποφύγει περίπτωση 
κενών στο προσωπικό του, να φροντίζει να τα αναπληρώνει αμελλητί ώστε  να μην 
παρατηρούνται παραλήψεις  εργασιών. Σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου καθαρισμού, ο μειοδότης υποχρεούται να προσαρμόζει τις 
υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Δήμου. 
Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία 
εξάρτηση έχει με τον Δήμο και ότι είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον τυχόν έλεγχο των 
αποσκευών του κατά την αποχώρηση από κάθε κτίριο.  
  
   Επιπλέον   Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  καθημερινό παρουσιολόγιο του απασχολούμενου 
αναφορικά με την εκτέλεση της παρούσας προσωπικού του, καθώς επίσης και πίνακα 
εκτελεσθεισών εργασιών που θα υποβάλλονται μαζί με το σχετικό τιμολόγιο. Το 
παρουσιολόγιο και ο πίνακας εκτελεσθεισών εργασιών θα τηρούνται καθημερινά στο 
χώρο εργασίας και θα είναι άμεσα διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών 
του προσωπικού που απασχολεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες  από τα δηλωθέντα στην 
προσφορά του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται 
η σύμβαση με τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΠΠ (ή στον/στην υπεύθυνο/η που θα ορισθεί 
κατά την υπογραφή της σύμβασης) κάθε μήνα (και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 25ης 
– 30ης ημέρας του μήνα) πίνακα του προσωπικού που θα εργαστεί τον επόμενο μήνα. 
Κατά την εκτέλεση του έργου καθαρισμού, ο μειοδότης υποχρεούται να προσαρμόζει τις 
υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει 
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει 
αμελλητί και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου με 
οποιαδήποτε τρόπο. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι υπηρεσιακοί 
ή ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας 
των κτιρίων με δικά του μέσα. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση χωρίς 
καμία υποχρέωση εάν οι ανάγκες του σε προσωπικό καλυφθούν από προσλήψεις ή άλλο 
δημόσιο φορέα.  
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Δήμου σε περίπτωση καταργήσεως 
υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια της παρούσας μελέτης ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή μερικώς  η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου. 
Στην περίπτωση που δημιουργηθούν νέες ανάγκες σε άλλα κτίρια εκτός των 
αναφερομένων θα αμείβονται / τ.μ. με την τιμή κατακύρωσης.  
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016 χωρίς 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο ανωτέρω 
άρθρο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132) γίνεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει, μετά από εισήγηση της 
επιτροπής παρακολούθησης του έργου, ότι η καθαριότητα σε κάποιο τμήμα του κτιρίου δεν 
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είναι ικανοποιητική και για κάποια συγκεκριμένη εργασία (π.χ. καθαριότητα τζαμιών κ.α.) θα 
αφαιρείται το 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος. 
Εάν παρατηρηθεί αμέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες καθαριότητας 
παρά τις οχλήσεις της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα 
να περικόψει ποσοστό μέχρι και 50% της μηνιαίας αποζημίωσης και να καταγγείλει την 
σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Λαγωνικάκος Σπύρος 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ / ΜΗΝΑ  

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ/ΈΤΟΣ 

          7.151,93m2 0.61€ 4.362,68€           43.626,77 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ/ 

ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ/ 

ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ /ΈΤΟΣ  

Ά και Β΄ Κ.Α.Π.Η.  35,00€ 770 7.700,00€ 

Στα Ά και Β΄ Κ.Α.Π.Η  θα απασχοληθούν δύο άτομα σε καθημερινή βάση με δίωρη απασχόληση.  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ  

Εργατικό κέντρο   70 
εκδηλώσειςΧ33,32€ 

2.332,40 2.892,18 € 

 

 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν: 
• Είναι αόριστη και  δε μπορεί να αξιολογηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 
• Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που 
προβλέπονται στην παρούσα. 

•  Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τη μελέτη-διακήρυξη. 

• Το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της μελέτης . 
• Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
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• Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα  
εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

• Περιέχει εναλλακτικές προσφορές ή/και αντιπροσφορές. 
• Δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του αρθ. 68 ν. 3863/2010 ως ισχύει και 
συγκεκριμένα: 

• α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
• β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
• γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν 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.  
• στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
• ζ) αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι 

• Υπολείπεται του ελάχιστου νόμιμου εργατικού κόστους. 
• Αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί πράξη 
επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας.», κατά την παρ. 2 του αρθ. 22 ν. 4144/2013 (Α' 88). 
Ως σοβαρόεπαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος 
τους, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή 
οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτου του 
υποψηφίου λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή 
παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και έχουν διαπιστωθεί 
από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ  

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΕΤΟΣ 

          7.151,93m2    

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ά και Β΄ Κ.Α.Π.Η. ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ/ 

ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ/ 

ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /ΕΤΟΣ 

Ά και Β΄ Κ.Α.Π.Η.    

    

Εργατικό κέντρο   70 εκδηλώσειςΧ….€   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1,2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1,2 ΜΕ ΦΠΑ € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Σημείωση 1:  Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) 
από τους διαγωνιζόμενους  και προσκομίζεται στην οικονομική προσφορά . 
Σημείωση 2: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο του έργου), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Το συνολικό ποσό της προσφοράς του πίνακα 1 θα συμφωνεί με το σύνολο του πίνακα της 

οικονομικής ανάλυσης όσον αφορά τον πίνακα 1 
Σημείωση 3: Οι ώρες και οι μέρες απασχόλησης του προσωπικού είναι οι 
αναγραφόμενες στην Τεχνική περιγραφή του έργου. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

     Υπογραφή-σφραγίδα 

       

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ                      
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Ε.Π.Π  

• Στεγνό και υγρό καθάρισμα 
δαπέδων, όλων των 
εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων και των 
κλιμακοστασίων 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Καθαρισμός γραφείων  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Ξεσκόνισμα στα έπιπλα 
γραφείων, πινάκων 
ζωγραφικής, διακοσμητικών 
αντικειμένων, φωτιστικών, 
τηλεφώνων, σωμάτων 
θέρμανσης, βιβλιοθηκών. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Καθαρισμός δοχείων 
απορριμμάτων εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Συλλογή απορριμμάτων και 
αντικατάσταση πλαστικών 
σακουλών. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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• Καθάρισμα των ειδών υγιεινής 
και απολύμανση αυτών με 
κατάλληλο απολυμαντικό, 
πλύσιμο των καθρεπτών, 
πλύσιμο τοίχων, πλύσιμο και 
σφουγγάρισμα των δαπέδων 
με κατάλληλα απορρυπαντικά 
και απολυμαντικά. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Άδειασμα των καλαθιών των 
αχρήστων. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Τοποθέτηση χαρτιού υγείας – 
χειροπετσετών – σαπουνιού – 
σακούλας απορριμμάτων 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Άδειασμα των καλαθιών των 
αχρήστων. 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 καθαρισμός  στις πόρτες 
εισόδου καθώς επίσης και των 
ανελκυστήρων 

 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

   

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

 συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) για τον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας, 

προϋπολογισμού  53.659,17 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.»  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) την υπ’ αριθ. 88/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

διαγωνισμού, την υπ’ αριθ. 137 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και με την Α..Ο.Ε. 123 διατέθηκε η πίστωση. 

 

Καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Οδός: ΑΘΗΝΩΝ 99  

Ταχ.Κωδ.:24134 

Τηλ.:2721360715 

Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, γραφείο 1.15, 

18-04-2017 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ. 14478 περίληψη διακήρυξης της  σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

δ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της υπηρεσίας  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν τα  έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του 

Δήμου στο site www.kalamata.gr και πληροφορίες στο γραφείο 1.15 τηλ. 2721360715 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία για τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων, προϋπολογισμού 

53.659,17. ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή των εργασιών που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 53.659,17 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 53.659,17 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 12.878,21 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση  βαρύνει τον κωδικό 6274 του προϋπολογισμού του Δήμου (υπ’ αριθ. 

123/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4.  Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των 

αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των 

υπηρεσιών από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου, επιπλέον θα πρέπει να προσκομίζονται από τον 

ανάδοχο και τα κάτωθι: 

• Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλή (ασφαλιστική ενημερότητα)  

• Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των Υπηρεσιών, τις ημέρες, τις 

ώρες εργασίας και τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, η οποία θα είναι 

θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 

• Κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό  

• Αναλυτική περιοδική δήλωση που θα υποβάλλει στο ΙΚΑ και βεβαίωση καταβολής 

εισφορών στο ΙΚΑ για το συγκεκριμένο προσωπικό (δηλ. βεβαίωση ότι αγοράσθηκαν τα 

ένσημα του προηγούμενου μηνός για το συγκεκριμένο προσωπικό) 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει τους εργαζόμενους ανά μήνα μέσα στο πρώτο 
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δεκαήμερο του επόμενου μηνός με δικά του χρήματα ανεξάρτητα από την εξόφληση των 

τιμολογίων από τον δήμο, απαιτείται δηλαδή αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης 

απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα Αρχή, υπογεγραμμένη από το προσωπικό 

ως προς την εξόφλησή του. 

• Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου Πρακτικού Διαπίστωσης Εργασιών Καθαρισμού 

από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18-

04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη 

της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, απεργίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την  επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Η μετάθεση αυτή κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον σε όσους οικονομικούς 

φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στην  ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

το αργότερο μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για την υπηρεσία : «Καθαρισμοί κτιρίων 2017» 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καλαμάτας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 18-04-2017. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 

                                                
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 
fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

δ) Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013 άρθρο 22 παρ.2 να καταθέσουν 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 

προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή  «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Ο Δήμος μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού  λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις 

πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται ως εξής:  

Για ανώνυμες εταιρείες – συναιτερισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – 

συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, και όπου θα 

ορίζεται  εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά, είναι ο 

καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από 

κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη (πληρεξούσιο).  
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Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα 

επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους. 

Επίσης αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή με 

το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της μελέτης - τεχνικής περιγραφής των 

υπηρεσιών και τις  αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• οι προσφορές ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

• Υπεύθυνη Δήλωση με περιγραφή του προσωπικού απασχόλησης δηλ. πίνακας στον οποίο 

θα αποτυπώνονται το προσωπικό αναφέροντας α) τον αριθμό και την ειδικότητα του 

προσωπικού που θα απασχολήθει στα κτήρια καθώς και το ωράριο εργασίας τους το οποίο 

θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών β) αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να υποβάλει ονομαστική κατάσταση του προσωπικού με το οποίο θα 

εκτελέσει τη σύμβαση, ως προϋπόθεση και όρο για την υπογραφή της σύμβασης. Η 

κατάσταση αυτή θα προσαρτάται στη σύμβαση και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας δηλ. των νόμιμων αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ΣΣΕ που αφορά τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και την καταβολή των επιδομάτων, προσαυξήσεων κλπ. 

που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την 

οικογενειακή του κατάσταση, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

• Υπεύθυνη Δήλωση με περιγραφή υλικών καθαρισμού και αναλωσίμων που θα 

χρησιμοποιούνται τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους ΕΟΦ Κ.Λ.Π. 

• Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού 

• Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου με ειδική αναφορά στους υπεύθυνους για τον έλεγχο 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό του. 

• Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων  αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς 

 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πίνακας 1, πίνακάς 2,πίνακας ανάλυσης 

οικονομικής προσφοράς τα οποία εμπεριέχονται στην μελέτη του διαγωνισμού) 

τοποθετούνται στο χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 όταν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. 

αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού, οφείλουν να 

ζητούν από τις συμμετέχουσες εταιρείες εκτός των άλλων τα εξής: 

• Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
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• Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

• Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

• Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

• Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο (όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων). 

• Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να υπολογίζουν  εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων τα ποσοστά αποτυπώνονται στον πίνακά 

2 τα οποία είναι επί ποινή αποκλεισμού, δηλαδή οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να 

συνυπολογίσουν ποσοστό μικρότερο αυτού. 

• Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Συμπληρώνονται οι πίνακες που 

εμπεριέχονται στην υπ΄αριθμ. 04/2017 μελέτη. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται στο σύνολο της, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν 

από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
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σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός 2 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13  της παρούσας, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 
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γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12,και 13 κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο σχετικό , εφόσον δηλαδή  ασκούν εμπορική δραστηριότητα και 

που ασχολούνται συστηματικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, καθώς και με την παροχή 

σχετικών υπηρεσιών, διαθέτοντας το δικό τους απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική 

υποδομή και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών    φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

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

215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

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

επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η 

παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1και2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 



Συνεδρίαση :  15/2017 Δευτέρα 20 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   115/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   21

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 

της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε 

με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά2  (Αποδεικτικά μέσα)  

                                                
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. 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 περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι 
η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. 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 άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται 
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και 
σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (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 άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
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1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 

12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών του άρθρου 7.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 

επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 

7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της διακήρυξης  πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 (Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 

μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 

φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, Διευκρινήσεις: oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, Ι.Κ.Ε. (Ο. Ε. και Ε. Ε.,Ι.Κ.Ε) θα 

προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη 

τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό και για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Για τον έλεγχο των ανωτέρω 

στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη με τις τυχόν τροποποιήσεις της 

μέχρι και τον προηγούμενο μήνα της ως άνω ειδοποίησης, από την Επιθεώρηση Εργασίας 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς οπού υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος, επί ποινή αποκλεισμού.  

γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

                                                                                                                                                   
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης 

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 

13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4  Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 

την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

                                                
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- του ν.3863/2010 

- του ν4144/2013 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 

μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη 

αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 

(www.kalamata .gr). 

 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 24: τροποποίησης της σύμβασης 

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016 χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132) γίνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Επίσης σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μειωθούν για οποιονδήποτε λόγο 

οι ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων  που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, όπως για 

παράδειγμα μείωση των κτηρίων ή μείωση των προς καθαρισμό τετραγωνικών μέτρων, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει την σύμβαση ανάλογα με τις 
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ανάγκες της, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου ενός μηνός και με 

ανάλογη μείωση του τιμήματος, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την Ανάδοχο 

εταιρεία. 

Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για δέκα μήνες.  

 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 123, 137, 88/2017 Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής και του 

Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα. 

 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Υπάρχει εισήγηση από την κυρία Χύτα, τον κύριο Λαγωνικάκο και την κυρία 
Ηλιοπούλου.  

Προϋπολογισμός 53.659,17 ευρώ, για τα δημοτικά κτήρια, Νέο Δημαρχείο, Ιστορικό 
Δημαρχείο, Διοικητήριο, λοιπά κτήρια.  
Ερωτήσεις. Τοποθέτηση.  
 
ΦΩΝΗ: Συμφωνούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Ο κύριος Νιάρχος. 

 
Εμείς θα πούμε δύο λόγια γιατί η Τοπική Διοίκηση, παλαιότερα Αυτοδιοίκηση από 
εκεί ξεκινήσανε οι ευέλικτες μορφές εργασίας, οι ελαστικές μορφές εργασίας στο 

δημόσιο και η κεντρική διοίκηση και η τοπική διοίκηση, αυτό κάνει και παίρνει τώρα 
εργολαβικές εταιρείες, που είναι γνωστό με ποιούς όρους εκεί πέρα εργασίας, οι εργαζόμενοι 
με τι μισθούς, με τι δικαιώματα εργάζονται και βέβαια αυτή η πολιτική θα πρέπει να 
ανατραπεί.  
Κατά θα ψηφίσω. 

 
Ευχαριστούμε.  
Ορίστε κύριε Αντωνόπουλε. 

 
Και εγώ στο συγκεκριμένο θέμα, δεν θα το ψηφίσουμε, γιατί με τις 
καθαρίστριες υπάρχει και γενικά με τους καθαρισμούς υπάρχει ένα 

μεγάλο παρελθόν, υπάρχει υπερεκμετάλλευση, το είδαμε και στο Νοσοκομείο που αλλάξανε 
λίγο τα πράγματα, το έχουμε δει και αλλού, ξέρουμε πως δουλεύουνε αυτά τα συνεργεία, 
έχουμε άποψη, τους εκμεταλλεύονται άλλα λένε και άλλα κάνουνε.  
Ο Δήμος θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να μπορέσει ………, μπορείτε να κάνετε, κατά 
την άποψη μου να σας πω έναν τρόπο; 
Θα μπορούσε ο Δήμος λοιπόν να φτιάξει, να βοηθήσει να φτιαχτεί μία  Κοιν.Σ.Επ., η οποία να 
της δίνει με ανάθεση του έργου, με διαγωνισμό του έργου, ή με ανάθεση ……. 

 
Με εργολαβία, με εργολαβία. 

 
Στην Κοιν.Σ.Επ. μπορεί, στις Κοιν.Σ.Επ., ………. 
 

Δεν μπορεί, δεν μπορεί λέμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πως δεν δίνουμε …… 
 
Πάλι σε εργολαβία καταλήγουμε, πάλι σε εργολαβία. 

 
Καταρχάς μπορείτε, δεν είναι Κοιν.Σ.Επ. αυτή η επιχείρηση με την 
κομποστοποίηση και τους δίνουμε εμείς ένα ποσό για να κάνει την 

δουλειά αυτή;  
Ανάθεση έργου είναι. Καταλάβατε; Βέβαια και μπορείτε.  

 
Πάλι εργολαβία είναι και αυτό.  

 
Μισό λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω.  
Και έχει γίνει και γίνεται και το λέει η νομοθεσία αυτό  και το ξέρω και θα 

μπορούσε λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι μέσα, απλώς να μοιράζονται το ποσό που 
κάνει να πάρουν. Αυτό. Είναι κάτι που γίνεται, το έχουνε κάνει και άλλοι δηλαδή, το έχουνε 
κάνει και άλλοι και σας λέω γίνεται.  
Λοιπόν, εμείς δεν το ψηφίζουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπούχαλης. 

 
Η Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να συμμετάσχει κανονικά στη διαγωνιστική διαδικασία, 
δεν έχει καμία διαφορά από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σαν εταιρία. 

 
Σαν εταιρία, τελείωσε. Και δεν μπορεί να γίνει καμία ανάθεση σε καμία 
Κοιν.Σ.Επ. και καλώς δεν μπορεί να γίνει ανάθεση σε καμία Κοιν.Σ.Επ.  

 
Δεν διαφωνούμε σ’ αυτό και σε ρωτάω εγώ άμα είναι να πληρωθούν οι 
εργαζόμενοι το μεροκάματό τους …… 

 
ΦΩΝΕΣ: …………. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Γίνατε κομμουνιστής ……  
 
ΦΩΝΕΣ: …….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λοιπόν ακούστε, ακούστε …...  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε!  καλά τώρα εντάξει.  

 
Συγνώμη κύριε Αντωνόπουλε, το κέρδος του εργοδότη δεν είναι κλέψιμο, 
γιατί λέτε πράγματα.   

 
Άρα δεν είναι ανταγωνιστική, συγνώμη, αυτή η εταιρία …...  
 

Δεν το επιτρέπει ο νόμος σας ξαναείπα, άμα δεν είναι Κοιν.Σ.Επ., υπάρχουν  
Κοιν.Σ.Επ., που μπορούν να συμμετάσχουν και έχουν φτιαχτεί Κοιν.Σ.Επ., οι 

οποίες τελικά δεν πήγε καλά η διαχείριση τους. 
 
Άλλο το ένα άλλο το άλλο. 
 

Όχι δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Άλλο αν δεν πήγαν καλά, άλλο ……. 
 

Όχι δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.  
Και περιμένετε να ξεκαθαρίσει ο νόμος τι γίνεται με τα Νοσοκομεία γιατί 

ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το γνωρίζετε τι γίνεται. Και μετά θα δούμε αν μπορεί και οι 
Δήμοι να κάνουν τέτοιες συμβάσεις που κάνουν τα Νοσοκομεία.  

 
Καταρχήν κύριε Αντωνόπουλε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φαββατά, θα 
σας θυμίσω το εξής: Ο προϋπολογισμός είναι 54.000. Άρα διαγωνισμός.  

Ξεχάστε την ανάθεση που λέτε, είπατε ανάθεση πρώτον και δεύτερον,  και δεύτερον δεν 
έχουμε το δικαίωμα να κάτσουμε και να επιτρέψουμε τον διαγωνισμό σε έναν και να 
απαγορεύσουμε στους άλλους. Είμαστε στην ελεύθερη οικονομία όπου επιτρέπεται ο 
ανταγωνισμός.   
Ο κύριος Νιάρχος μπορεί να διαφωνεί, αλλά αυτό είναι ιδεολογικό θέμα.  
Λοιπόν, τώρα το να επιλέξουμε όπως λέτε μία Κοιν.Σ.Επ. και να πάμε να της δώσουμε 
απευθείας ανάθεση 55.000 ευρώ δεν υπάρχει κανένας Επίτροπος που να υπογράψει τέτοιο 
ένταλμα.  

 
Εσείς το λέτε αυτό, εσείς το λέτε αυτό. Εγώ δεν …… 
 

Τι είπα;  
Λοιπόν κύριε Φαββατά. 
 
Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι αυτό με τους καθαρισμούς και τους 
εργολάβους, είναι μια μαύρη ιστορία για το δημόσιο και όχι μόνο στην 

καθαριότητα και σε άλλες περιπτώσεις. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το Νοσοκομείο 
Καλαμάτας, προχώρησε σε αυτήν τη διαδικασία και έπρεπε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει 
ζητήσει να επεκταθεί ο νόμος αυτός και στους Δήμους. Το Νοσοκομείο Καλαμάτας, αφενός οι 
εργαζόμενοι πληρώνονται στην ώρα τους, αφετέρου παίρνουν αυτά που προβλέπονται από 
τη συλλογική σύμβαση εργασίας, δουλεύουν όλοι κανονικά, αμείβονται κανονικά δεν ήταν 
όπως  ήταν πριν που άλλα έπαιρναν, άλλα υπογράφονταν και όλα αυτά που γινόντουσαν και 
συνεχίζουν να εργάζονται και το Νοσοκομείο τουλάχιστον της Καλαμάτας από ότι γνωρίζω 
έχει όφελος από τη διαδικασία αυτή πάνω από 250.000 ευρώ το χρόνο.  
Καταλαβαίνετε το τι γίνεται με τις εργολαβίες αυτές.  
Για αυτό και εμείς είμαστε λίγο διστακτικοί όσον αφορά ……..,  από τη μία πρέπει να γίνει ο 
καθαρισμός των κτιρίων, πρέπει να υπάρχει καθαριότητα στο κτίριο, αλλά πρέπει όμως και η 
τοπική κοινωνία και η Δημοτική Αρχή και γενικά οι Δήμοι,  να πιέσουν στην κατεύθυνση 
τουλάχιστον, τουλάχιστον σε αυτήν τη λύση που έδωσε το Υπουργείο Υγείας.  
Για αυτό θα ψηφίσουμε λευκό. 

 
Υπάρχει πρόβλημα με τα δικαστήρια ……….  
 

Οι υποθέσεις ακόμα εκκρεμούν στο ΣτΕ εγώ από ότι ξέρω. 
 
Εγώ μιλάω κύριε Πρόεδρε, αφού με προκαλείτε και μου λέτε αυτό, εγώ μιλάω 
για αυτό που γίνεται σήμερα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σε προκαλούμε.   

 
Σήμερα στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, δουλεύουνε οι εργαζόμενοι με 
οχτάωρο, πληρώνονται στην ώρα τους, παίρνουν αυτά που προβλέπονται …..  
 
Με προσωρινή διαταγή δουλεύουν.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:   

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πληρώνονται στην ώρα τους, παίρνουν αυτά που προβλέπει η συλλογική 
σύμβαση εργασίας και όχι αυτά που γινόντουσαν τον προηγούμενο καιρό, άλλα 

παίρνανε και άλλα υπογράφανε, τα γνωρίζουμε αυτά, αυτό συμβαίνει και στην καθαριότητα 
και στην ασφάλεια του Νοσοκομείου και κάτω στα μαγειρεία.  
Αυτό πρέπει να επεκταθεί για μένα σε όλο το ……... 

 
Εντάξει κύριε Φαββατά, πείτε το στην κυβέρνηση, που έχει το νομοθετικό 
πλαίσιο στην κατοχή της, να το ρυθμίσει, να το διαμορφώσει.  

Εντάξει πείτε το. 
 
Αυτό λέω, αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να επεκταθεί σε όλο 
το ελληνικό δημόσιο. 
 
Εσάς θα σας ακούει πιο γρήγορα και πιο εύκολα από εμάς.  
 
Εσείς είστε πιο κοντά στην κυβέρνηση, οπότε μπορεί να σας ακούσει καλύτερα.  
 
Εντάξει άμα έχετε τέτοια αίσθηση ότι είμαστε πιο κοντά, καλό είναι και αυτό.  
 

Σε λίγο θα κυβερνάμε κιόλας και δεν θα το έχουμε καταλάβει.  
 
Ναι, λοιπόν ψηφοφορία.  
Ο κύριος Φαββατάς; 

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι δυο λόγια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε Νιάρχο, συγνώμη. 

 
Μιλάτε για το νόμο και επικαλείσθε το νόμο, ένα νόμο τον οποίον εσείς έχετε 
επιβάλει. Ο νόμος για τις εργασιακές σχέσεις αυτές τις ελαστικές και λοιπά, εσείς 

τον έχετε επιβάλλει, εσείς συμφωνείτε, εσείς ασκείτε, υλοποιείται αυτή την πολιτική, είτε 
μέσα από την Κυβέρνηση, είτε από τις Περιφέρειες, είτε από τους Δήμους.  
Συμφωνείτε όλες οι συμβάσεις έργου σήμερα στην καθαριότητα, να μετατραπούν σε 
συμβάσεις αορίστου χρόνου; Δεν συμφωνείτε, διαφωνείτε με αυτό και από την άλλη μεριά 
λέτε ο Νόμος το λέει.  
Κατά είμαι σε αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ο κύριος Φαββατάς είπαμε ……. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είπαμε λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αντωνόπουλος;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νιάρχος κατά, η πλειοψηφία ναι, κατά πλειοψηφία. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου, μειοψηφούντων του κ. Φαββατά ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο και των  κ.κ. Νιάρχου και Αντωνόπουλου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία,  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Καθαρισμούς κτιρίων» με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συνταχθείσας, από τις Υπηρεσίες του 

Δήμου μελέτης, με προϋπολογισμό 53.659,17 € πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτές 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 4/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Καταρτίζει  τους  όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 

      και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος   

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φάβας Γεώργιος  

  8. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


