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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο  Δήμαπσορ Δήμος Καλςμνίυν, έσονηαρ ςπ’ ότιν ηος 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/10 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος ΠΔ 28/80 

3. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/06 

4. Την παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08 

5. Το άπθπο 61 ηος Ν. 3979/2011 

6. Την ςπ’ απιθμ. 31/2016 απόθαζη Δημοηικού Σςμβοςλίος 

7. Την ςπ’ απιθμ. 59/2016 απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

8. Την ςπ’ απιθμ. 82/2016 απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

 

Προκηρύσσει 

 

Ρρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό, για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν χϊρων 

κτιρίων και παραρτθμάτων του Διμου Καλυμνίων, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ 

τιμι, για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

τριάντα πζντε διακόςια ογδόντα (35.280,00 €), πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ. Α. 

1. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ «Ρερί Ρρομθκειϊν» κακϊσ και τουσ Γενικοφσ και 

Ειδικοφσ όρουσ και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου, που αναγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό, κα πρζπει να υποβάλουν Ρροςφορζσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, το αργότερο μζχρι τθν  14
θ
 Μαρτίου 2016, ϊρα 11:00 π.μ, ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ, ενορίασ Ανάλθψθ ι με εμπρόκεςμθ ταχυδρομικι αποςτολι. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

3. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ, δεν 

αξιολογοφνται, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Σε περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ 

τουσ, αυτζσ επιςτρζφονται. 

4. Δεν επιτρζπονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ. 

5. Οι υποβαλλόμενεσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για εξιντα (60) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

6. Ο Διαγωνιςμόσ και θ αποςφράγιςθ των νομίμωσ υποβλθκζντων προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτισ 15 Μαρτίου 2016, 

ϊρα 10:00 ζωσ 11:00  π.μ., ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 
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• Φυςικά ι Νομικά Ρρόςωπα τθσ θμεδαπισ,  

• Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν κοινι Ρροςφορά. 

• Συνεταιριςμοί. 

        Οι Ενϊςεισ και οι Κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν 

τθν προςφορά. Η επιλεγείςα "Ενωςθ ι Κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ, 

εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ, φψουσ 5% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ 

Φ.Ρ.Α., πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά ι 

εγγυθτικι επιςτολι που ορίηει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομζνων, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

9. Η ςχετικι δαπάνθ, μζγιςτου φψουσ τριάντα πζντε διακοςίων ογδόντα χιλιάδων ευρϊ (35.280,00 €), πλζον του 

αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., κα βαρφνει τον τρζχοντα τακτικό προχπολογιςμό του Διμου Καλυμνίων με Κ.Α. 10-6274.0001, 15-

6279.0001 και 30-6274  με αρχικι πίςτωςθ 40.984,80 € και αφορά τισ Οικονομικζσ και Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου 

Καλυμνίων. Η δαπάνθ αυτι υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 

 

ΜΕΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι θ επιλογι Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. Η ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό με τθν παροφςα Διακιρυξθ είναι 

ανοικτι, με ίςουσ όρουσ, ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται και 

διακζτουν τθν απαιτοφμενθ οικονομικι και τεχνικό-επαγγελματικι επάρκεια και πείρα. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται, κατά ανϊτατο όριο, ςτο ποςό των τριάντα πζντε διακοςίων ογδόντα χιλιάδων 

ευρϊ (35.280,00 €), πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ. Α. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Καλυμνίων 

- Ταχ. Διεφκυνςθ: Ενορία Ανάλθψθσ 

- Τθλζφωνα: 22430 59508 

- Fax : 22430 28440 

- Ηλεκτρονικι Δ/νςθ: cgkinnis@hotmail.com 

- Στθν ανωτζρω διεφκυνςθ: 

- Αποςτζλλονται / υποβάλλονται οι Ρροςφορζσ, 

- Ραρζχεται (ςε ζντυπθ μορφι) το υλικό του Διαγωνιςμοφ, 

- Ραρζχονται πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

mailto:cgkinnis@hotmail.com
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Η διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ (ςε ζντυπθ μορφι) γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από το Γραφείο Ρρομθκειϊν. Οι 

υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του 

Διαγωνιςμοφ μόνο εγγράφωσ και ενυπογράφωσ μζχρι και πζντε (5) θμζρεσ προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ κατάκεςθσ 

των προςφορϊν. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, Ενϊςεισ/Κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν 

κοινι προςφορά, ςυνεταιριςμοί, τθσ θμεδαπισ, εφόςον αςκοφν νόμιμα το επάγγελμα του κακαριςμοφ κτιρίων και ζχουν 

τθν προθγοφμενθ ςχετικι εμπειρία. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι 

μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ δεν πλθροφν όλεσ τισ 

προχποκζςεισ και δεν καλφπτουν τα κριτιρια επιλογισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 6 του Ρ.Δ. 118/2007, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007 κατά περίπτωςθ. 

• Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

• Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου με τελεςίδικθ απόφαςθ του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (πρϊθν Υπ. Εμπορίου). 

• Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ ωσ άνω προχποκζςεισ αποκλειςμοφ ιςχφει για ζνα 

τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ Ρροςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν 

υμμετοχισ», επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 

ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ρ.Δ. 118/2007 και Ρ.Δ. 60/2007 και ειδικότερα : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1 Εγγφθςθ υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ποςοφ €1.764,00, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% 

επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ Φ.Ρ.Α. 

2 Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε υποψθφίου για τθν απόδειξθ των νομικϊν ιδιοτιτων 

του και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ 

3 ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

—► Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο 

ςυμμετζχουν οι υποψιφιοι. 
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—► Να δθλϊνεται ότι: 

α. δεν υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί 

β. δεν ζχουν αποκλειςτεί από άλλουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου 

 —► Να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, οι υποψιφιοι δεν 

ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ : 

1. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 

64/16.03.2007), δθλαδι για κάποιο από τα ακόλουκα : 

• ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 351 τθσ 

29.01.1998, ςελ. 1) 

• δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μάιου 1997 (ΕΕ Ο 195 τθσ 25.06.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (ΕΕΕ 358 τθσ 31.12.1998, 

ςελ. 2) 

• απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ Ο 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48) 

• νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από τισ 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (ΕΕ Ε 166 τθσ 28.06.1991, ςελ. 77 τθσ Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ Ε 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε με το Ν. 2331/1995 

(ΑΚ73) και τροποποιικθκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305). 

2. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, 

ψευδορκίασ, δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ 

3. για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ 

τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 

—► Να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, οι υποψιφιοι δεν 

τελοφν : 

• Σε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, δθλαδι ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ, ι 

• ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, που προβλζπεται 

από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ του υποψθφίου 

—► Να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, οι υποψιφιοι 

είναι: 

α) αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και β) φορολογικά ενιμεροι ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ —► Να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

Ρροςφοράσ τουσ, οι υποψιφιοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν 
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θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

—► Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ τουσ ότι οι 

υποψιφιοι, δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. γ' τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, δθλαδι υπό κοινι εκκακάριςθ ι 

ειδικι εκκακάριςθ και, επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ. 

—► Να δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ 

προςκόμιςθ όλων των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, που 

απαιτοφνται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

 

 

4 Διλωςθ ςτθν οποία οι υποψιφιοι κα αναφζρουν ότι τα υλικά κακαριςμοφ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, κα παραλαμβάνονται από αρμόδια υπθρεςία του Διμου Καλυμνίων 

και κα είναι εγκεκριμζνα και καταχωρθμζνα ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ι να φζρουν 

άδεια από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων. 

5 Διλωςθ ςχετικά με τθν τιρθςθ των διατάξεων του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 (Νζο 

Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ) και να 

δθλϊνουν ςφμφωνα με αυτό :  

α) Σον αρικμό των εργαηομζνων,  

β) Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Σθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι,  

δ) Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 

αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων. 

ε) Σο φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Σα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό 

χϊρων. 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο 

τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. τθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν 

εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, 

του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 

Επιπροςκζτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο 

ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), δακτυλογραφθμζνεσ και υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τυχόν 

τεχνικοφσ όρουσ που δφνανται να αναφζρονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 
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Ο ενιαίοι: ςφραγιςμζνοι: φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ: 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ» ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ .../2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 

15/03/2016 

Για τον διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν χϊρων κτιρίων και 

παραρτθμάτων του Διμου Καλυμνίων. 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ Ρροςφοράσ, τοποκετοφνται οι τρεισ (3) επιμζρουσ, ανεξάρτθτοι ςφραγιςμζνοι φάκελοι, 

δθλαδι: 

Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά.   

Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ του υποψιφιου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», (χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ), ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ του υποψιφιου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και οικονομικισ Ρροςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 

κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται βζβαιο, 

ότι ο υποψιφιοσ είναι απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ ζργου και ότι ζχει μελετιςει 

όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο του διαγωνιςμοφ, ενϊ δφναται να ηθτιςει τθν πραγματοποίθςθ 

επιτόπιου ελζγχου των εςωτερικϊν χϊρων των κτιρίων και παραρτθμάτων του Διμου Καλυμνίων πριν τθσ κατάκεςθσ τθσ 

προςφοράσ του. 

Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

απορρίπτονται. 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Αν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε 

προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον υποψιφιο, θ δε Επιτροπι 

διενζργειασ, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε 

αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. Διευκρινίςεισ, που δίνονται από τουσ υποψθφίουσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των 

Ρροςφορϊν τουσ, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: - Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Ρ. Α. 

    Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%). Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ 

ο Φ.Ρ.Α., αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία. Η τιμι με κρατιςεισ χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται 

ότι, εφ' όςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, οι προςφορζσ κα 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

         Στθν παραπάνω τιμι ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα μζςα 

κακαριςμοφ, ιτοι μθχανζσ, απορρυπαντικά, παρκετίνεσ κ.λ.π. ζξοδα ςυντιρθςθσ 

μθχανϊν κακαριςμοφ, κακϊσ και τα είδθ χάρτου (χαρτιά υγείασ, χειροπετςζτεσ, 

ρολά κουηίνασ). 
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2 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ 

             Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθν παροφςα ανάλυςθ ι δεν είναι 

ςφμφωνθ με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία που αφορά τουσ 

κακαριςτζσ/κακαρίςτριεσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

        3. Η αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

         Οι τιμζσ νοοφνται ΧΩΙΣ ΟΟΥΣ ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμζνουν ςτακερζσ ςε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ / ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

         Η παραλαβι των Ρροςφορϊν γίνεται από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

παρουςία των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων. 

Η επιτροπι διενζργειασ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και 

αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται από τθ 

διακιρυξθ. 

Ρροςφορζσ, που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι διενζργειασ μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία 

για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Ειδικότερα θ Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, κακϊσ και τθσ τελικισ κατάταξισ τουσ. Η Επιτροπι ςυντάςςει τα 

πρακτικά τθσ και ειςθγείται προσ το αρμόδιο όργανο για τθν ανάκεςθ και τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο υποψιφιοσ, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ειδοποιείται εγγράφωσ 

από τον Διμο Καλυμνίων. 

Η ειδοποίθςθ αποςτζλλεται και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ των οποίων οι 

οικονομικζσ προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τον 

Διαγωνιςμό ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ: 

ί. για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το 

αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, 

π. εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, 

ίίί. εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ 
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ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ 

ανταγωνιςμοφ, 

ίν. εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με τθν υπό ανάκεςθ παροχισ 

υπθρεςίασ. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι δεν κα ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΜΒΑΗ 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα καταρτιςτεί με βάςθ ςχετικό υπόδειγμα του «ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ», 

τθν Ρροςφορά του Αναδόχου και τθ Διακιρυξθ και κα διζπετε από το ελλθνικό δίκαιο. 

Η ςφμβαςθ κατιςχφει από κάκε άλλο κείμενο ςτο οποίο ςτθρίηεται (Διακιρυξθ, όροι ςυμφωνιϊν, Ρροςφορζσ κλπ) εκτόσ 

από προφανι ςφάλματα ι παραδρομζσ. 

1. Η ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ και κα ιςχφει από 01.04.2016, εκτόσ και αν οριςτεί 

διαφορετικά κατά τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα για τρίμθνθ παράταςθ 

τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

2. Τυχόν υποβολι ςχεδίων ςφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ προςφορζσ τουσ, δε δθμιουργεί καμία 

δζςμευςθ για τον Διμο Καλυμνίων. 

3. Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ και 

τθν προςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ.. 

4. Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί εάν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν προσ τοφτο 

εγγράφωσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 του Ρ.Δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΚΗΡΤΞΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ- ΚΤΡΩΕΙ 

1. Ο Ρροςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ οφείλει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ: 

     Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου ςε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ του. Από το πιςτοποιθτικό αυτό κα πρζπει να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Επιμελθτιριο τόςο κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ όςο 

και κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. 

       Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό 

με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του 

Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το τελευταίο τρίμθνο πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. 

       Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί υπό 

πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το τελευταίο εξάμθνο πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. 
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       Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. 

       Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν. 

       Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ 

πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου που γίνεται 

ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 

κατάςταςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κατακυρϊνεται ο κακαριςμόσ των γραφείων, είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

προςκομίηοντασ τα παρακάτω ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα: 

      Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ προςϊπων, τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου, που κα 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ. 

 

       Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., με 

χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο κατά τρεισ (3) μινεσ από το ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο.  

3. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ που του ορίςτθκε ι 

αρνθκεί να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 

Ανακζτουςα Αρχι επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ 

4. Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Υπθρεςίασ, για κάκε κετικι ηθμιά τθσ, που 

προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του Αναδόχου να πραγματοποιιςει ζγκαιρα τισ εργαςίεσ που του 

κατακυρϊκθκαν. 

5. Σε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ ζχει υπογράψει τθ ςφμβαςθ και υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι θ Υπθρεςία διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων ι δεν ανταποκρίνεται μζςα 

ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κθρφςςει τον μειοδότθ ζκπτωτο, καταπίπτει υπζρ 

του Δθμοςίου θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και του επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία κυρϊςεισ. 

ΑΘΟ 13- ΡΛΗΩΜΗ 

1. Η ανάδοχοσ εταιρεία επιβαρφνεται με τισ εξισ κρατιςεισ επί του ποςοφ χωρίσ ΦΡΑ: 

α. 3% υπζρ του ΜΤΡΥ 

β. 2% χαρτόςθμο επί του Μ.Τ.Ρ.Υ. 

γ. 20% ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου και 

δ. παρακράτθςθ φόρου 8% ςφμφωνα με το εδάφ. ςτ. παρ.1 άρκρο 55 του ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94). 

ε. 0,1% υπζρ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςφμφωνα με το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204). 

2. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ. Α.) βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

3. Η πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ του τιμολογίου, μετά τθν ποιοτικι 

και ποςοτικι παραλαβι των εργαςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διμου Καλυμνίων. 
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ΑΡΘΡΟ 14: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Στθν περίπτωςθ που, κα διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν ότι υπάρχει πλθμμελισ 

κακαριςμόσ, τότε, ο Διμοσ Καλυμνίων ζχει το δικαίωμα να περικόψει ποςοςτό μζχρι 50% και όχι λιγότερο από 10% τθσ 

μθνιαίασ αποηθμίωςθσ ι να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν 

τθριςει οποιονδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, ο Διμοσ Καλυμνίων δικαιοφται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, 

μονομερϊσ και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ, να ειςπράξει τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ και να ηθτιςει αποηθμίωςθ από τον ανάδοχο για κάκε ηθμιά προερχόμενθ από τθν ακζτθςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για κζματα που δεν ρυκμίηονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 79 - 85 του Ν. 

2362/95, του Ρ.Δ. 118/2007 «περί κανονιςμοφ προμθκειϊν του Δθμοςίου». 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Σε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακαριότθτασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. Η επίβλεψθ τθσ ακριβοφσ και ποιοτικισ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα ανατεκεί ςτθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν κακαριότθτασ με απόφαςθ του Διμου Καλυμνίων. Από τθν ίδια επιτροπι 

αξιολογείται και θ ςυνεργαςία του Αναδόχου με τθν Υπθρεςία, θ οποία διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ 

τθσ παροχισ των εργαςιϊν κακαριότθτασ ςε όλα τα ςτάδια. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να 

τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα 

περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να 

μθν γνωςτοποιιςει οποιοδιποτε ζγγραφο ι πλθροφορία που ςχετίηεται με το ζργο που κα εκτελζςει χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η μζλλουςα να υπογραφεί Σφμβαςθ, κα διζπετε από τθν ελλθνικι νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ Καλυμνίων κα 

προςπακιςουν να ρυκμίηουν ςυναινετικά κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ, που κα προκφψει μεταξφ του Αναδόχου και του Διμου Καλυμνίων και κα αφορά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κα επιλφεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαςτιρια τθσ Καλφμνου. 

Δφναται επίςθσ, κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, οποιαδιποτε διαφορά ι διαφωνία που κα προκφψει από 

τθν Σφμβαςθ, να επιλυκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ άρκρο 867 και επόμενα. Ο Διμοσ 

Καλυμνίων δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε Αρχι και αυξιςεισ των 

κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να 

εκχωριςει ςε οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου 

Καλυμνίων. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ (ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ) 
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1. Οι προσ κακαριςμό χϊροι είναι οι εξισ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1 Καθαπιζμόρ  κηιπίος Δημοηικού Μεγάπος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

2 Καθαπιζμόρ κηιπίος Τεσνικών Υπηπεζιών Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

3 Καθαπιζμόρ κηιπίος Πολεοδομίαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

4 Καθαπιζμόρ Δημοηικού Γςμναζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακήρ 

5 Καθαπιζμόρ κηιπίος ΚΑΠΗ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

6 Καθαπιζμόρ κηιπίος Δ. Φιλαπμονικήρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

7 Καθαπιζμόρ κηιπίος Αναγνωζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

8 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Σθαγείων Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

9 Καθαπιζμόρ Κηιπίος ΚΕΠ Φώπαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

10 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Τοςαλεηών Σηαθμού Ταξί Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

  11 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Ελιέρ Πανόπμος 

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

12 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Πλαηύ Γιαλού 

Από 1/04 έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

13 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Λινάπια 

Από 1/04 έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

14 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Μελιηζάσα 

Από 1/04  έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04   

3 φορές την εβδομάδα 

 

2. Συμπεριλαμβάνονται οι κοινόχρθςτοι χϊροι ςτουσ προαφλιουσ  χϊρουσ των κτιρίων.  

3. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει το ανάλογο, κατά τον προγραμματιςμό του, προςωπικό που δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο από τρεισ (3) κακαρίςτριεσ/κακαριςτζσ. 

4. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί πρζπει να είναι εκπαιδευμζνο ςτθ χριςθ των μθχανθμάτων - ςυςκευϊν και 

ςτισ εργαςίεσ κακαριςμοφ χϊρων δθμοςίων κτιρίων. 

5. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.  

6. Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι 

υποςτιριξθ, δθλαδι επιςκευζσ, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ ϊςτε θ 

εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ κακϊσ και θ ςυνεχισ και πλιρθσ παροχι προϊόντων κακαριςμοφ 

και απολφμανςθσ που κα διατεκεί από τον ανάδοχο για τθ διενζργεια των απαιτουμζνων εργαςιϊν. 

7    Σα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, οι ςάκοι απορριμμάτων και όλα τα είδθ χάρτου (χαρτιά υγείασ, 

χειροπετςζτεσ, ρολά κουηίνασ) βαρφνουν τον Διμο Καλυμνίων, ο οποίοσ και υποχρεοφται να τα παρζχει κακ' όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ      

8 Σα εργαλεία - μζςα κακαριςμοφ και τα μθχανιματα που απαιτοφνται βαρφνουν τον ανάδοχο, ο οποίοσ και υποχρεοφται 

να τα παρζχει κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Α. 
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ΗΜΕΡΗΙΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΟΤΑΛΕΣΕ ΚΣΙΡΙΩΝ,  ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΠΡΟΑΤΛΙΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

 

1) Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων (γραφείων και διαδρόμων). 

2) Άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποκζτθςθ νζασ ςακοφλασ κακϊσ και ςυγκζντρωςθ και ρίψθ όλων των 

απορριμμάτων ςτουσ κάδουσ αποκομιδισ και τοποκζτθςθ νζων ςακκουλϊν. 

3) Ξεςκόνιςμα των επίπλων, των γραφείων και των βιβλιοκθκϊν, πάντα με ιδιαίτερθ προςοχι ωσ προσ τα αντικείμενα που 

βρίςκονται τοποκετθμζνα ςτισ επιφάνειεσ. 

4) Κακαριςμόσ των επιφανειϊν των γραφείων με ειδικι πετςζτα από μικροϊνεσ και κατάλλθλο απορρυπαντικό. 

5) Κακαριςμόσ των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν (ακουςτικά και καλϊδια) με οινόπνευμα. 

6) Κακαριςμόσ των διακοπτϊν και τοπικόσ κακαριςμόσ πορτϊν. 

7) Κακαριςμόσ των κομπιοφτερ (εκτόσ των οκονϊν), εκτυπωτϊν, φαξ και φωτοτυπικϊν με το αντίςτοιχο υγρό που 

κακαρίηονται τα τηάμια. 

8) Κακαριςμόσ των εςωτερικϊν γυάλινων διαχωριςτικϊν. 

9) Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα βεραντϊν. 

ΚΟΤΖΙΝΑ 

1. Κακαριςμόσ πάγκου και νεροχφτθ 

2. Κακαριςμόσ πλακιδίων τοίχου, λεκζδων τοίχου, ντουλαπιϊν κλπ. 

3. Τοποκζτθςθ ρολοφ κουηίνασ ςτισ ειδικζσ κικεσ. 

4. Σφουγγάριςμα δαπζδων με νερό και απολυμαντικό υγρό. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

1. Ανά μινα πλζνονται όλα τα ζπιπλα γραφείου (γραφεία, βιβλιοκικεσ, ντουλάπεσ, ερμάρια κλπ) 

2. Ανά μινα κακαρίηονται οι περςίδεσ και τα εςωτερικά περβάηια παρακφρων. 

3. Ανά μινα πλζνονται οι τοίχοι και οι πόρτεσ 

4. Ρεριοδικά και φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα μπορεί να εκτελεί γενικοφσ 

κακαριςμοφσ που κρίνονται επιβεβλθμζνοι, κατά τθν θμζρα του Σαββάτου. 

 

ΣΟΤΑΛΕΣΕ  

     1. Κακαριςμόσ εςωτερικά και εξωτερικά των λεκανϊν και των καπακιϊν με ειδικό απολυμαντικό υγρό. 

2. Κακαριςμόσ των νιπτιρων, των βρυςϊν και ςαπουνοκθκϊν. 

3. Κακαριςμόσ κακρεπτϊν. 

4. Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων με νερό και απολυμαντικό υγρό. 

5. Κακαριςμόσ των πλακιδίων γφρω από τισ λεκάνεσ και τουσ νιπτιρεσ. 
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6. Αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτο καλάκι των αχριςτων. 

7. Γζμιςμα ςαπουνοκθκϊν, κθκϊν χειροπετςετϊν και τοποκζτθςθ χαρτιοφ τουαλζτασ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ-ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 

       Οι ςάκοι των απορριμμάτων κα μεταφζρονται και τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ του Διμου. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει το ανάλογο, κατά τον προγραμματιςμό του, προςωπικό, ιτοι τρεισ (3) 

κακαρίςτριεσ/κακαριςτζσ, οι οποίοι κα εργάηονται κακθμερινά από Δευτζρα μζχρι και Ραραςκευι για τισ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ του Διμου Καλυμνίων. Για τισ τουαλζτεσ για το χρονικό διάςτθμα από 1/05/2015 ζωσ και 31/10/2015 κα 

εργάηονται κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ Κυριακι, ενϊ για το χρονικό διάςτθμα από 1/11/15 ζωσ 30/04/16 κα εργάηονται 3 

φορζσ τθν εβδομάδα. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι εργαςιακι 

ςχζςθ κα ζχει με το Διμο Καλυμνίων 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί από υπαιτιότθτα ι παράβαςθ 

των κειμζνων διατάξεων του ιδίου ι των υπαλλιλων του. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το προςωπικό που κα απαςχολεί ςτο Διμο Καλυμνίων, ςτουσ αντίςτοιχουσ 

αςφαλιςτικοφσ φορείσ και να προςκομίςει ςτο Διμο Καλυμνίων. τα αντίςτοιχα επίςθμα ζγγραφα αςφάλιςισ ςε κάκε 

ηιτθςθ (αντίγραφο ΑΡΔ του ΙΚΑ). 

Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

(εργατικι νομοκεςία) και τισ επιμζρουσ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο, φορολογία, ατυχιματα, αποηθμιϊςεισ κλπ. 

Ο Διμοσ Καλυμνίων ζχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε προςϊπου κεωρεί 

ακατάλλθλο. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και πυραςφάλειασ ςτο χϊρο που κα του δοκεί για φφλαξθ των 

πραγμάτων του. 

       Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τον ανάλογο εξοπλιςμό και τα μθχανιματα 

για τθν ολοκλιρωςθ του παραπάνω ζργου και οπωςδιποτε τα παρακάτω: 

• Απορροφθτιρεσ ςκόνθσ 

• Απορροφθτιρεσ νεροφ - ςκόνθσ 

• Καρότςια κακαρίςτριασ 

• Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με μεταλλικι πρζςα 

• Αντιςτατικά ςάρωκρα 

• Εργαλεία υποςτιριξθσ του προαναφερόμενου εξοπλιςμοφ 

 

Σ  Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε  Η 
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 Με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται θ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν για τον Κακαριςμό των εςωτερικϊν και 

προαφλιων χϊρων των κτιρίων, των παραρτθμάτων του Διμου Καλυμνίων και των Δθμοτικϊν τουαλετϊν, όπωσ 

περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1 Καθαπιζμόρ  κηιπίος Δημοηικού Μεγάπος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

2 Καθαπιζμόρ κηιπίος Τεσνικών Υπηπεζιών Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

3 Καθαπιζμόρ κηιπίος Πολεοδομίαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

4 Καθαπιζμόρ Δημοηικού Γςμναζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακήρ 

5 Καθαπιζμόρ κηιπίος ΚΑΠΗ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

6 Καθαπιζμόρ κηιπίος Δ. Φιλαπμονικήρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

7 Καθαπιζμόρ κηιπίος Αναγνωζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

8 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Σθαγείων Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

9 Καθαπιζμόρ Κηιπίος ΚΕΠ Φώπαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

10 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Τοςαλεηών Σηαθμού Ταξί Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

  11 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Ελιέρ Πανόπμος 

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

12 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Πλαηύ Γιαλού 

Από 1/04  έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

13 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Λινάπια 

Από 1/04  έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

14 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Μελιηζάσα 

Από 1/04  έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04   

3 φορές την εβδομάδα 

 

       Η Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου Καλυμνίων δεν διακζτει αυτιν τθ χρονικι περίοδο επαρκζσ προςωπικό 

κακαριςτϊν για τον κακαριςμό των παραπάνω Δθμοτικϊν κτιρίων και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, με αποτζλεςμα να μθν 

εξυπθρετοφνται οι πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ του για τθν παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν. 

      Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάκεςθσ των εργαςιϊν κακαριςμοφ είναι θ διατιρθςθ καλϊν ςυνκθκϊν υγιεινισ των 

εργαςιακϊν χϊρων, για τουσ εργαηόμενουσ των υπθρεςιϊν και των πολιτϊν που επιςκζπτονται τισ υπθρεςίεσ του Διμου 

Καλυμνίων κακϊσ και διατιρθςθ καλϊν ςυνκθκϊν υγιεινισ ςτισ Δθμοτικζσ τουαλζτεσ για τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του 

νθςιοφ μασ.   

      Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των παραπάνω Δθμοτικϊν 

κτιρίων κακϊσ και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, με υλικά που κα παρζχονται από τον Διμο Καλυμνίων, εκτόσ από τα 

επαγγελματικά μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για το πλφςιμο μοκετϊν και υαλοπινάκων όπου απαιτείται.  

       Ο κακαριςμόσ κα γίνεται κακθμερινά από τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάτεσ ι εργάτριεσ και για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των Δθμοτικϊν κτιρίων κα εκτελοφνται κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του Διμου Καλυμνίων. Για δε τισ Δθμοτικζσ τουαλζτεσ κακθμερινά ι όπωσ 

περιγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα και ςτισ ϊρεσ όπωσ κα προβλζπονται ςτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ, που κα εκδίδεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο των εργαςιϊν. Η υπθρεςία Κακαριότθτασ  διατθρεί 

το δικαίωμα αλλαγισ ωραρίου των εργαηομζνων ανάλογα με τισ διαμορφοφμενεσ ανάγκεσ τθσ, χωρίσ όμωσ να γίνεται 

υπζρβαςθ του ςυνόλου ωρϊν εργαςίασ του προςωπικοφ. 

       Αναλυτικότερα προβλζπονται για τθν  κακαριότθτα των εςωτερικϊν χϊρων και των χϊρων ειςόδου των κτιρίων, 

ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα, άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποκζτθςθ νζασ ςακοφλασ κακϊσ και ςυγκζντρωςθ 

και ρίψθ όλων των απορριμμάτων ςτουσ κάδουσ αποκομιδισ. Για τα γραφεία, κακάριςμα επίπλων, γραφείων, κακαριςμόσ 
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των ελεφκερων επιφανειϊν, ραφιϊν, βιβλιοκθκϊν, ντουλαπιϊν, ψυγείων, ςωμάτων καλοριφζρ και κλιματιςμοφ. Άδειαςμα 

των δοχείων απορριμμάτων, τοποκζτθςθ νζασ ςακοφλασ κακϊσ και ςυγκζντρωςθ και ρίψθ όλων των απορριμμάτων ςτουσ 

κάδουσ αποκομιδισ. Κακάριςμα ςυςκευϊν υπολογιςτϊν (εκτόσ οκόνθσ), τθλεφϊνων και Fax. Κακαριςμόσ κουφωμάτων και 

πορτϊν γραφείων. Σκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα δαπζδων. Για τισ τουαλζτεσ πλφςιμο πλακιδίων, πλφςιμο νιπτιρων, πλφςιμο 

λεκάνθσ εςωτερικά και εξωτερικά, κακαριςμόσ κακρεπτϊν. Σκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα δαπζδων. Άδειαςμα απορριμμάτων 

και τοποκζτθςθ πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια. 

         Τα τεχνικά ςτοιχεία και οι όροι τθσ ανάκεςθσ των εργαςιϊν αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτο τεφχοσ Τ.Ρ. (Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ μελζτθσ κακϊσ και ςτα τεφχθ τθσ Ε.Σ.Υ. (Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων) και τθσ Γ.Σ.Υ. 

(Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων).  

         Η δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςίασ, προχπολογίηεται ςτο ποςό των 40.984,80 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

16%. Είναι εγγεγραμμζνθ θ ςχετικι πίςτωςθ ςτον τρζχοντα προχπολογιςμό του Διμου Καλυμνίων για το ζτοσ 2016 με Κ.Α. 

10-6274.0001, 15-6279.0001, 30-6274 και αφορά τισ Οικονομικζσ και Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου Καλυμνίων. 

        Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα εκτελεςτοφν με ανάκεςθ ςε εταιρεία κακαριςμοφ κτιρίων. Η ανάκεςθ κα γίνει με 

πρόχειρο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και με το ΡΔ 28/1980. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ 

τιμι ςτο ςφνολο κόςτουσ όλων των Δθμοτικϊν κτιρίων και Δθμοτικϊν τουαλετϊν. 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

  

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ & ΟΝΟΜΑΙΕ 

          

        Το παρόν τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τουσ γενικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, βάςει των 

οποίων κα πρζπει να εκτελεςτεί θ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν για τον Κακαριςμό των εςωτερικϊν και προαφλιων 

χϊρων των κτιρίων, των παραρτθμάτων του Διμου Καλυμνίων και των Δθμοτικϊν τουαλετϊν.  

         Οι ονομαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυμβατικά τεφχθ ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία: 

         α) «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι» : Ο Διμοσ Καλτμνίων.          

         β) «Ανάδοχοσ» ι «Ρρομθκευτισ »: Αναγνωριςμζνεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αςφαλιςτικά πρακτορεία και αςφαλιςτζσ 

που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα δια των νόμιμων αντιπροςϊπων τουσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ και 

κα ανατεκεί θ αςφάλιςθ των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου Καλυμνίων. Επίςθσ, τουσ τυχόν νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τθσ, κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό τθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ. 

       γ) «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Καλυμνίων. 

       δ) «Διευκφνουςα Υπθρεςία»: Η Δ/νςθ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Καλυμνίων. 

       ε) «Διαγωνιηόμενοσ»- « Ρροςφζρων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα 

υποβάλλει προςφορά. 

      ςτ) «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»: To Δθμοτικό Συμβοφλιο ι θ Οικονομικι Επιτροπι κατά περίπτωςθ του Διμου Καλυμνίων 

       η) «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» : Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 
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      θ) «Εκπρόςωποσ»: Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Ρροςφζροντα, που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον 

Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

     κ) «Ανάδοχοσ» : Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 

τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

      ι) «Κατακφρωςθ» : Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ 

υλοποίθςθ τθσ αςφάλιςθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου Καλυμνίων ςτον Ανάδοχο. 

      ια) «Τεφχθ Διαγωνιςμοφ» : Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ, με τθν ςειρά ιςχφοσ τουσ. 

     ιβ) «Σφμβαςθ» : Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά τθν 

ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Τα Συμβατικά τεφχθ είναι τα παρακάτω, και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

περιεχομζνων ς’ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ: 

    1. Η Σφμβαςθ 

    2. Η Διακιρυξθ 

    3. Οικονομικι προςφορά διαγωνιηόμενου 

    4. Τεχνικι Ρροςφορά του διαγωνιηόμενου 

    5. Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΕΣΥ) 

    6. Τεχνικι περιγραφι 

    ιγ) «Συμβατικό Τίμθμα» : Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ αςφάλιςθ των οχθμάτων και μθχανθμάτων. 

    ιδ) «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)» : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να 

εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ 

ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Γ..Τ.) 

 

      Το τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Γ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

και ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ υπόλοιπουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν για τον Κακαριςμό των εςωτερικϊν και προαφλιων χϊρων των κτιρίων, των παραρτθμάτων του Διμου 

Καλυμνίων και των Δθμοτικϊν τουαλετϊν.  

       Ειδικότερα:  

       Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των παραπάνω Δθμοτικϊν 

κτιρίων κακϊσ και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, όπωσ περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1 Καθαπιζμόρ  κηιπίος Δημοηικού Μεγάπος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

2 Καθαπιζμόρ κηιπίος Τεσνικών Υπηπεζιών Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

3 Καθαπιζμόρ κηιπίος Πολεοδομίαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

4 Καθαπιζμόρ Δημοηικού Γςμναζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακήρ 

5 Καθαπιζμόρ κηιπίος ΚΑΠΗ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

6 Καθαπιζμόρ κηιπίος Δ. Φιλαπμονικήρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

7 Καθαπιζμόρ κηιπίος Αναγνωζηηπίος Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

8 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Σθαγείων Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

9 Καθαπιζμόρ Κηιπίος ΚΕΠ Φώπαρ Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 

10 Καθαπιζμόρ Δημοηικών Τοςαλεηών Σηαθμού Ταξί Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

  11 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Ελιέρ Πανόπμος 

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

12 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Πλαηύ Γιαλού 

Από 1/04 έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

13 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Λινάπια 

Από 1/04 έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

14 Καθαπιζμόρ δημοηικών ηοςαλεηών πος βπίζκονηαι 

ζηην πεπιοσή Μελιηζάσα 

Από 1/04 έωρ και 31/10  

Καθημεπινά από Δεςηέπα έωρ Κςπιακή 

Και ηην πεπίοδο μεηά ηην  1/11  έωρ 30/04   

3 φορές την εβδομάδα 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

       Η διενζργεια και θ εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

      (α) του Ν. 3463/06 

      (β) του Ρ.Δ. 28/80 «Ρερί Εκτζλεςθσ Ζργων και Ρρομθκειϊν Ο.Τ.Α.» 

      (γ) των ςχετικϊν Νόμων και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων που εναρμόνιςαν τθν 

Εκνικι Νομοκεςία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Ρ.Δ. 346/98 όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 18/2000, τισ οδθγίεσ 92/50/ΕΟΚ και 

του Ν.2522/97) 

       (δ) τθσ Κ.Υ.Α. ΗΡ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Βϋ/22-12-03) 

 

        Οι διατάξεισ που ιςχφουν για τον πρόχειρο διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ είναι οι 

παρακάτω:  

       α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. με όλεσ τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ 

27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Ες. που ακολοφκθςαν. 

       β) Ο Ν.2286/95 "Ρερί Ρρομθκειϊν Δθμοςίου Τομζα και ςυναφϊν κεμάτων". 

       γ) Ο Ν.2307/95 "Ρερί  προςαρμογισ τθσ νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ του Υπ. Ες. ςτισ διατάξεισ για τθν νομαρχιακι 

αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ. 
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       δ) Ο Νόμοσ 3463/ΦΕΚ Αϋ114/8-6-2006 "Δθμοτικόσ και κοινοτικόσ κϊδικάσ". 

       ε) Το Ρ.Δ 394/96 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 

       η) Η με αρικμό 17070/7-5-2009 Απόφαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν που προεγκρίνει τισ προμικειεσ ζτουσ 2009. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ & ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΑΤΣΩΝ. 

 

       Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ,  είναι κατά ςειρά ιςχφοσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τουσ τα παρακάτω : 

1)  Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 

2) Η Ρροςφορά του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

3)  Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

4)  Η Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

5) Τεχνικι Ζκκεςθ- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

     6)  Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ. 

 

        Η εκτζλεςθ τθσ ανάκεςθσ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί μετά από Πρόχειρο Διαγωνιςμό και με κριτιριο τθν 

Χαμθλότερθ Σιμι  Προςφοράσ για τον Διμο Καλυμνίων, με τουσ όρουσ που κακορίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ΕΚΡΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΔΕΚΣΟΙ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

        Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί αναγνωριςμζνοι πάροχοι των δθμοπρατοφμενων υπθρεςιϊν, εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικι οργάνωςθ. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

       Οι  υποψιφιοι ανάδοχοι που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να προςκομίςουν κατά τθν διενζργεια αυτοφ 

τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  
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       α) Αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ ςτοιχείο, για τθν διαπίςτωςθ τθσ αυτοπρόςωπθσ από τον 

διαγωνιηόμενο κατάκεςθ τθσ προςφοράσ. 

       β) Ριςτοποιθτικό του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιηόμενου 

και ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςε αυτό. 

       γ) Εξουςιοδότθςθ προσ τον προςκομίηοντα τθν προςφορά εφ' όςον πρόκειται για ανϊνυμθ εταιρεία.  

        δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και ότι αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ 

και ανεπιφφλακτα. 

        ε) Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ με ποςό ίςο με το 2% του ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

(χωρίσ το ΦΡΑ) τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

        Εάν δεν προςκομιςκοφν όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά θ προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

        Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Καλυμνίων, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ του 

Διαγωνιςμοφ.  

        Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρίασ ι να αποςταλοφν ταχυδρομικά και να 

παραλθφκοφν - πρωτοκολλθκοφν ςτο πρωτόκολλο του διμου Καλυμνίων μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ 

διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

       Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ.  

       Οι προςφορζσ που δεν περιλαμβάνουν το ςφνολο των Δθμοτικϊν κτιρίων, Δθμοτικϊν παραρτθμάτων και Δθμοτικϊν 

τουαλετϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ, δεν γίνονται δεκτζσ.  

       Η επιτροπι διαγωνιςμοφ κα οριςκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Καλυμνίων ι τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

    Οι διαγωνιηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλλουν: 

    Α) Φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφονται ςτο εξωτερικό μζροσ τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου και κα περιζχει: 

    1. Τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό φψουσ 5% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

    2. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι επαγγελματικισ οργάνωςθσ. 

    3. Ριςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

    4. Ριςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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   5. Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τθσ 

ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και γενικά των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ότι τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα, ότι δεν ζχει 

αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ των ΟΤΑ και του Δθμοςίου, ότι αςκεί νόμιμα τα τθν επιχειρθματικι του 

δραςτθριότθτα και ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικά με αυτιν . 

  Β) Φάκελο καλά ςφραγιςμζνο περιζχοντα τθν οικονομικι προςφορά, ο οποίοσ εξωτερικά κα γράφει τα ςτοιχεία του 

διαγωνιηόμενου .  

      Η προςφορά κα αποτελείται από το ζντυπο τθσ υπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνο με το ποςό για τον κακαριςμό κάκε 

Δθμοτικοφ κτιρίου, Δθμοτικοφ παραρτιματοσ και των Δθμοτικϊν τουαλετϊν, με το τελικό ςφνολο χρθματικό ποςό τθσ 

προςφοράσ. Τα επί μζρουσ ποςά και τα ακροίςματα κα περιλαμβάνουν όλεσ τισ επιβαρφνςεισ. Η μθ υποβολι του εντφπου 

τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςφμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ. 

       Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ( απόδειξθ) ότι ζλαβε υπόψθ κατά τθν ςφνταξθ 

τθσ προςφοράσ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ και τα 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

       Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να υποβάλει προςφορά για το ςφνολο των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν τεχνικι 

περιγραφι. Η διακιρυξθ κεωρείται ενιαία και όποιοσ διαγωνιηόμενοσ υποβάλει προςφορά για μζροσ αυτισ, δεν κα γίνεται 

αποδεκτι. 

       Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ και τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

        Οι ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ που ςυνεδριάηει δθμόςια 

μζχρι τθν ϊρα που λιγει θ παραλαβι των προςφορϊν. Στο φάκελο που παραδίδεται αυτοπροςϊπωσ ι από 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, γράφεται ο αφξων αρικμόσ ο οποίοσ γράφεται και ςτο πρακτικό, επίςθσ δε γράφεται ςε αυτό 

και θ τυχόν επίδοςθ προςφοράσ χωρίσ τθν προςκόμιςθ τθσ ταυτότθτασ του διαγωνιηόμενου και το εκ τθσ αιτίασ αυτισ 

απαράδεκτο τθσ προςφοράσ. Αφξων αρικμόσ αναγράφεται και ςτισ προςφορζσ που αποςτζλλονται ταχυδρομικά ι με άλλο 

τρόπο μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

       Μετά τθ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν θ ςυνεδρίαςθ ςυνεχίηεται δθμόςια και αρχίηει από τθν Επιτροπι το 

άνοιγμα των φακζλων των προςφορϊν κατά ςειρά επίδοςθσ και γράφονται ςτο πρακτικό τα ςε κάκε φάκελο ευριςκόμενα 

ζγγραφα περιλθπτικά μεν, αλλά κατά τρόπο που να δείχνει εάν ςυμφωνοφν ι όχι με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, γεγονόσ 

που ανακοινϊνεται ςτουσ παριςταμζνουσ. 

      Ο εςωτερικόσ φάκελοσ που βρίςκεται μζςα ςτον ανοικτό φάκελο και που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά παραμζνει 

ςφραγιςμζνοσ, γράφεται δε πάνω ςϋ αυτόν ο ίδιοσ αρικμόσ του εξωτερικοφ φακζλου. 

      Μετά τθν καταγραφι των δικαιολογθτικϊν όλων των προςφορϊν, οι ευριςκόμενοι ςτθν αίκουςα του Διαγωνιςμοφ, 

εξζρχονται και θ Επιτροπι μόνθ ελζγχει τα δικαιολογθτικά ζγγραφα των διαγωνιηομζνων και αποφαςίηει γιϋ αυτοφσ που κα 

αποκλειςτοφν. 

      Στθ ςυνζχεια θ ςυνεδρίαςθ ξαναγίνεται δθμόςια και ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τουσ αποκλειςμζνουσ από 

το διαγωνιςμό και τουσ λόγουσ που αποκλείονται αυτοί, τουσ καλεί δε να παραλάβουν τα δικαιολογθτικά τουσ και τθ 

ςφραγιςμζνθ προςφορά εφϋ όςον δθλϊςουν ότι δεν κα κατακζςουν ζνςταςθ. Αν δεν γίνει διλωςθ περί μθ υποβολισ 

ενςτάςεων το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται ςε άλλθ ςυνεδρίαςθ μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων. 

      Μετά από όλα αυτά αποςφραγίηονται κατά ςειρά οι φάκελοι των προςφορϊν που γίνονται δεκτζσ ςτο Διαγωνιςμό, 

πάνω ςτισ οποίεσ γράφονται οι μειοδοςίεσ, που ανακοινϊνονται μεγαλόφωνα. 
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      Ανάδοχοσ αναδεικνφεται αυτόσ που ζδωςε τθν χαμθλότερθ ςυνολικι προςφορά (για όλα τα οχιματα και μθχανιματα), 

ςε περίπτωςθ δε που περιςςότεροι από ζνασ ζδωςαν τθν ίδια προςφορά, γίνεται κλιρωςθ μεταξφ τουσ. 

      Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για ζγκριςθ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11
ο
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ. 

      Ο ανάδοχοσ των εργαςιϊν κακαριςμοφ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και μετά τθν ανακοίνωςθ του 

αποτελζςματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΕΚΡΟΤΑ άρκρο 24, υποχρεοφται να προςζλκει ςτο Διμο Καλυμνίων, ςε 

χρόνο όχι μικρότερο των 10 δζκα θμερολογιακϊν θμερϊν, αλλά οφτε μεγαλφτερο των 15 δεκαπζντε θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθν παραλαβι του εγγράφου τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

     Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ  καταρτίηεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

     Ο ανάδοχοσ κεωρείται ότι ζχει εξετάςει τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ αλλά και υποχρεϊςεισ του, όπωσ επίςθσ και τουσ 

όρουσ τθσ εργολαβίασ δθλαδι των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

προμικειασ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

      Απαγορεφεται οποιαδιποτε αξίωςθ από τον ανάδοχο εργολάβο, για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθρωμι πζρα αυτισ που 

αναγράφεται ςτον προχπολογιςμό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΕΝΣΑΕΙ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

       Ενςτάςεισ κατά τθσ ςυμμετοχισ διαγωνιςκζντα ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, υποβάλλονται 

μόνο εγγράφωσ κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ ι μζχρι και τθν επομζνθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθσ 

θμζρασ ι τθσ επόμενθσ τθσ ανακοινϊςεωσ του αποτελζςματοσ ςτισ περιπτϊςεισ εξετάςεωσ και αξιολογιςεωσ των 

προςφορϊν. Οι ενςτάςεισ κατακζτονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου Καλυμνίων και απευκφνονται προσ τον Ρρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι ενςτάςεισ, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται 

υπόψθ. 

      Τυχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ ζργου κακαριςμοφ των Δθμοτικϊν κτιρίων, 

Δθμοτικϊν παραρτθμάτων και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

     Για κάκε ερμθνεία ι διαφορά που τυχόν προκφψει εξϋ οιαςδιποτε αιτίασ αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια. Κάκε αςάφεια 

των παρόντων όρων ερμθνεφεται υπζρ του Διμου Καλυμνίων εφόςον δεν ζχουν ηθτθκεί προ του διαγωνιςμοφ ζγγραφεσ 

εξθγιςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

ΤΜΒΑΗ. 

      Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 

του  ΕΚΡΟΤΑ. Ο ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να 
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προςζλκει ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςε χρόνο όχι μικρότερο των 5 θμερϊν οφτε μεγαλφτερο των 10 θμερϊν, προσ 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 14
ο 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

     Με ζγγραφθ διλωςθ του ο διαγωνιηόμενοσ, δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ Διακιρυξθσ, των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα (επί ποινι αποκλειςμοφ).  

      Η υποβολι προςφοράσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ζχει επιςκεφκεί 

και ζχει πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθ κζςθ τθσ εργαςίασ και ζχει πλιρθ γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν . 

      Επίςθσ ο ανάδοχοσ δθλϊνει ότι ζχει μελετιςει και αποδεχτεί τα τεφχθ τθσ μελζτθσ, ιτοι τθν τεχνικι ζκκεςθ, τον 

ενδεικτικό προχπολογιςμό, τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν διακιρυξθ, κακϊσ και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να 

εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ. 

      Ραράλθψθ του αναδόχου για ενθμζρωςθ του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ , δεν 

απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ. 

 

      Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των Δθμοτικϊν κτιρίων, 

Δθμοτικϊν παραρτθμάτων κακϊσ και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, με υλικά που κα παρζχονται από τον Διμο Καλυμνίων, εκτόσ 

από τα επαγγελματικά μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για το πλφςιμο μοκετϊν και υαλοπινάκων όπου απαιτείται.  

       Ο κακαριςμόσ κα γίνεται κακθμερινά από τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάτεσ ι εργάτριεσ και για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των Δθμοτικϊν κτιρίων κα εκτελοφνται κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του Διμου Καλυμνίων. Για δε τισ Δθμοτικζσ τουαλζτεσ κακθμερινά ι όπωσ 

περιγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα και ςτισ ϊρεσ όπωσ κα προβλζπονται ςτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τθσ Υπθρεςίασ 

Κακαριότθτασ, που κα εκδίδεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο των εργαςιϊν.  

       Η υπθρεςία Κακαριότθτασ  διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ ωραρίου των εργαηομζνων ανάλογα με τισ διαμορφοφμενεσ 

ανάγκεσ τθσ, χωρίσ όμωσ να γίνεται υπζρβαςθ του ςυνόλου ωρϊν εργαςίασ του προςωπικοφ. 

      Ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ανάλογοσ προσ τθ ςθμαντικότθτα του ζργου, τον όγκο των 

εργαςιϊν, τα χρονικά όρια εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τον τόπο εκτελζςεωσ. 

      Πλεσ γενικά οι εργαςίεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςι τουσ, εκτελοφνται ςφμφωνα με τθ μελζτθ, τον προχπολογιςμό τθσ 

και τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

      Για οποιαδιποτε αςάφεια τθσ μελζτθσ, ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από κάκε εκτζλεςθ εργαςίασ να ηθτά 

ζγκαιρα τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ να εκτελοφνται μζςα ςτθ ςυμβατικι προκεςμία. 

      Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιγράφονται ςτο άρκρο 31 του Ρ.Δ. 28/80. 

      Ο ανάδοχοσ αφοφ είναι υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν νόμων, είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ να αμελεί, να 

ανακοινϊνει ςτθν διευκφνουςα υπθρεςία, τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε αυτόν ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ 

των διαφόρων αρχϊν, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφάλειασ, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 

εργαςίασ 
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      Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/80, τόςο για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ, όςο και για τθν 

ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο από τθν υπθρεςία κάκε είδουσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί 

,κακόλου δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 

 

      Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ εργολαβίασ ςυνολικά, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ  

εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ είναι 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ. Ραρζχεται δε με 

εγγυθτικι επιςτολι όπωσ ορίηεται από το Νόμο. 

     Οι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει να αναφζρουν και τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΡΟΤΑ παρ.2. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ παραμζνει ςτθν υπθρεςία όςο χρονικό διάςτθμα 

ορίηει θ προςφορά του εργολάβου, το χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

      Η παραλαβι τθσ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου Καλυμνίων και μετά τθν λιξθ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ 

και εφ' όςον δεν εκκρεμοφν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ανάδοχου των εργαςιϊν, επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
  

ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ. 

        Λόγω τθσ φφςεωσ των υπθρεςιϊν ο χρόνοσ εγγφθςθσ ςυμπίπτει με τον χρόνο παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ αυτόσ κα 

κακοριςτεί ςτθ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο. Ο χρόνοσ αυτόσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και για 

ζνα ζτοσ. 

        Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ και ςτα άρκρα 28, 29 του ΕΚΡΟΤΑ. 

   

 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ. 

      Ο ανάδοχοσ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ των Δθμοτικϊν κτιρίων, 

Δθμοτικϊν παραρτθμάτων και Δθμοτικϊν τουαλετϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα τόςο ςτθν παροφςα μελζτθ, όςο και 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Η τιμι μονάδασ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια του 

ςυμβατικοφ χρόνου. 

       Εφ' όςον υπάρξει αδικαιολόγθτοσ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 27 και 33 του ΕΚΡΟΤΑ. 

       Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί 

ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρμόδιου νόμου. 
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        Σε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του αναδόχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ , αυτι κα 

αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι 

ποςό. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΡΓΑΙΑ. 

      Ο Διμοσ Καλυμνίων ζχει το απόλυτο δικαίωμα να ελζγχει τον ανάδοχο . Ο ζλεγχοσ κα αςκείται απευκείασ από τον 

Ρροϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ, ο οποίοσ κα ελζγχει αν ο κακαριςμόσ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςθσ . Ο ζλεγχοσ των εργαςιϊν κα γίνεται κακθμερινά και ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται άμεςα με τισ τυχόν 

υποδείξεισ των Ρροϊςταμζνων . 

      Ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελισ εργαςία , που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ςε αυτόν από τθν υπθρεςία του 

Διμου Καλυμνίων κα αποκακίςταται άμεςα. 

      Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται με ςυςτάςεισ και υποδείξεισ που δίνονται για όςα ηθτιματα 

παρατθροφνται από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου Καλυμνίων, κα καταβάλλεται ανάλογθ ποινικι ριτρα € 100,00 

θμερθςίωσ με απόφαςθ του Δ.Σ. κοινοποιοφμενθ ςτον ανάδοχο. 

      Σε περίπτωςθ ιδιαίτερων υποτροπϊν θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, διατθρουμζνου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ από τον Διμο Καλυμνίων και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου . 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  

ΑΦΑΛΙΗ - ΦΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ. 

 

      Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν 

θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Ρ.Α. και τα ζξοδα δθμοςιεφςεωσ βαρφνουν το Διμο Καλυμνίων. 

      Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει ο ίδιοσ, όλο το προςωπικό που απαςχολείται από αυτόν, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ περί Ι.Κ. Α. διατάξεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
  

ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

      Η προςφερόμενθ τιμι του αναδόχου είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ. 

     Η πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά, κάκε μινα, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι 

νόμιμου παραςτατικοφ .  

     Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ γίνεται από επιτροπι.  

ΑΔΑ: Ω2ΑΕΩΕΞ-ΜΨ8



   

     Το πρωτόκολλο παραλαβισ απαιτείται να εγκρικεί από το Δ.Σ. μόνο όταν διατυπωκοφν παρατθριςεισ από τθν επιτροπι 

παραλαβισ ι διατυπωκοφν διαφωνίεσ μζλουσ τθσ επιτροπισ ι υπογραφεί με επιφφλαξθ από τον ανάδοχο ι αρνθκεί αυτόσ 

να το υπογράψει και υποβάλει ζνςταςθ εντόσ ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που το υπζγραψε 

θ επιτροπι, οπότε το Δ.Σ. αποφαςίηει αιτιολογθμζνα επί του πρωτοκόλλου και επί των παρατθριςεων ι ενςτάςεων. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΗΝΕ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καθαπιζμόρ  κηιπίος 

Δημοηικού Μεγάπος 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

550,00 12 ΜΗΝΕΣ 6.600,00 

2 Καθαπιζμόρ κηιπίος 

Τεσνικών Υπηπεζιών 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

450,00 12 ΜΗΝΕΣ 5.400,00 

3 Καθαπιζμόρ κηιπίος 

Πολεοδομίαρ  

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

200,00 12 ΜΗΝΕΣ 2.400,00 

4 Καθαπιζμόρ 

Δημοηικού 

Γςμναζηηπίος 

 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακήρ 

300,00 12 ΜΗΝΕΣ 3.600,00 

5 Καθαπιζμόρ κηιπίος 

ΚΑΠΗ 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

150,00 12 ΜΗΝΕΣ 1.800,00 

6 Καθαπιζμόρ κηιπίος 

Δημοηικήρ 

Φιλαπμονικήρ 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

150,00 12 ΜΗΝΕΣ 1.800,00 

7 Καθαπιζμόρ κηιπίος 

Αναγνωζηηπίος 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

180,00 12 ΜΗΝΕΣ 2.160,00 

8 Καθαπιζμόρ 

Δημοηικών Σθαγείων 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

180,00 12 ΜΗΝΕΣ 2.160,00 

9 Καθαπιζμόρ Κηιπίος 

ΚΕΠ Φώπαρ 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Παπαζκεςή 

150,00 12 ΜΗΝΕΣ 1.800,00 

10 Καθαπιζμόρ 

δημοηικών ηοςαλεηών 

Σηαθμού Ταξί 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακή 

150,00 12 ΜΗΝΕΣ 1.800,00 

11 Καθαπιζμόρ 

δημοηικών ηοςαλεηών 

πος βπίζκονηαι ζηην 

πεπιοσή Ελιέρ 

Πανόπμος  

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακή 

150,00 12 ΜΗΝΕΣ 1.800,00 

12 Καθαπιζμόρ 

δημοηικών ηοςαλεηών 

πος βπίζκονηαι ζηην 

πεπιοσή Πλαηύ 

Γιαλού  

Από 1/05 έωρ και 31/10 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακή 

150,00 6 ΜΗΝΕΣ 900,00 

Από  1/11 έωρ και 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

70,00 6 ΜΗΝΕΣ 420,00 

13 Καθαπιζμόρ 

δημοηικών ηοςαλεηών 

πος βπίζκονηαι ζηην 

πεπιοσή Λινάπια  

Από 1/05 έωρ και 31/10 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακή 

150,00 6 ΜΗΝΕΣ 900,00 

Από  1/11 έωρ και 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

70,00 6 ΜΗΝΕΣ 420,00 

14 Καθαπιζμόρ 

δημοηικών ηοςαλεηών 

πος βπίζκονηαι ζηην 

πεπιοσή Μελιηζάσα 

Από 1/05 έωρ και 31/10 

Καθημεπινά από Δεςηέπα 

έωρ Κςπιακή 

150,00 6 ΜΗΝΕΣ 900,00 
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Από  1/11 έωρ και 30/04 

3 φορές την εβδομάδα 

70,00 6 ΜΗΝΕΣ 420,00 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  35.280,00 

Φ.Π.Α 16 %  5.644,80 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  40.984,80 

 

   

 

  Ο Ανηιδήμαπσορ  

Διοικηη. & Οικον. 

    Υπηπεζιών 

  

 

Ιυάννηρ Γαλιμιηάκηρ 
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