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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λιβαδειά: 24-7-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                      Αρ. πρωτ.: Οικ. 2966 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                    
Ταχ. ∆/νση: Φίλωνος 35-39 
Ταχ. Κώδ.:  321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ              
Τηλ.: 22613-50288, 50282                     
FAX: 22613-50291        
         
  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
  
Πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη  χαµηλότερη  
τιµή για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
 Βοιωτίας  
 
 
Ηµεροµηνία διαγωνισµού 

 
 

                      

Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού  
Κεντρικό κτίριο  

Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, τρίτος όροφος 
∆/νση ∆ιοικητικού -Οικ/κού 
 

3-8-2012   Παρασκευή 10:00πµ           Φίλωνος 35-39 
321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
Ε.Φ. 072  Κ.Α.Ε. 0839 

∆ιάρκεια έργου Παραρτήµατα της 
διακήρυξης 

       
60.000,00  άνευ Φ.Π.Α  
     
 
 

 
(1 ) έτος  

 
Α,Β,Γ,∆,Ε 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
     ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

                                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. To N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης  

2. Τις διατάξεις του Π.∆ 148/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
3. Την αρ.16/24.2.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
4. Το Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
5. Τις διατάξεις του Ν∆. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού». 
7. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 
8. Το Ν. 2072/92 και ειδικότερα το άρθρο 37 που παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ηµόσιο, στα 

Ν.Π.∆.∆. και στους Ο.Τ.Α. να αναθέσουν µε σύµβαση έργου της καθαριότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των παραρτηµάτων τους σε ειδικά συνεργεία καθαρισµού, όταν υπάρχουν 
κενές οργανικές θέσεις κλάδου προσωπικού καθαριότητας ή ειδικότητας καθαριστών – 
καθαριστριών και εφόσον η αµοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη για 
την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας. 

9. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». 
10. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/45576/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22.1.2001) 

«Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση σύναψης 
ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» πάνω από 2.500 €)». 

11. Την αρ.35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης και ορισµού 
σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για σύναψη συµβάσεων 
ετήσιας δαπάνης απευθείας µέχρι 20.000€, 20.001-60.000€ πρόχειρος, 60.001 και πάνω 
τακτικός). 

12. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)    
13. Την αρ.Π1/4232/12.9.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα «Εφαρµογή των 

διατάξεων του Π.∆/τος 118/07 (Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
14. To N.3863/15.7.2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Τ/Α 15.7.2010) άρθρο 68 
15.Την ανάγκη καθαρισµού των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής   
      Ενότητας Βοιωτίας καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
16.Την εγγεγραµµένη πίστωση στον Π/Υ της Ν.Α. Βοιωτίας του Ε.Φ. 073 (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) ΚΑΕ: 0839 
17.Την αρ.731/23.7.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας    
     Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών     
     εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας 
       
  

                                           Προκηρύσσουµε  
 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή   ανάδειξης  αναδόχου για την καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας  στο Νοµό Βοιωτίας.  

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 3-8-2012     Ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ. στο, επί της 
οδού Φίλωνος 35-39 , κεντρικό κτίριο της  Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας, τρίτος 
όροφος, ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού . 
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1. Οι αιτήσεις συµµετοχής - υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή 
(Περιφερειακή Ενότητα  Βοιωτίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, Φίλωνος 35-39 , τρίτος 
όροφος, 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ), µέχρι τις 3-8-2012  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00πµ.  

 
2. Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 60.000,00 €  άνευ  Φ.Π.Α.  
 
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στα Α, Β, Γ, ∆, 

Ε  παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
4. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου της καθαριότητας.  
 
5. Η σχετική διακήρυξη διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή Ενότητα  

Βοιωτίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Φίλωνος 35-39 , τρίτος όροφος, 321 00 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ τηλ. 22613-50288, 22613-50282). 

 
6. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου 

στη ∆ιεύθυνση : http:// www.pste.gov.gr/index.php 
 
7. Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή Ενότητα  

Βοιωτίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, Φίλωνος 35-39, τρίτος όροφος, 321 00 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ τηλ. 22613-50288, 22613-50282). 

 
 

 
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 
 
              
                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    ΘΕΜΑ 
 
 

Α.    ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Β.     ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –   
                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Γ.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

     5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
     6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                                                   ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

7. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
8. ∆IAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   9.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  

                                                   ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
11.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
12.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
13.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
14.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
15.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
16.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
17.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

 
  ∆.                                  ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              
 
 
          Ε.                                    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ : Φίλωνος 35-39 
Απαιτούµενος χρόνος εργασίας  16 ώρες ηµερησίως 
 
 
 Καθηµερινός καθαρισµός 
 
α)  Κύριοι-Κλειστοί  χώροι               :    Σύνολο          :      5.499,54 
             
β) Ηµιϋπαίθριοι χώροι –Εξώστες    :    Σύνολο        :         971,12 
 
γ) Οι αύλειοι χώροι έµπροσθεν της εισόδου του ∆ιοικητηρίου 
 
 
Εβδοµαδιαίος καθαρισµός 
 
α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων : συνολικού εµβαδού 500τµ.(ανάλογα µε τη χρήση 
και τις ανάγκες που προκύπτουν) 
β) Υπόλοιπος αύλειος χώρος                                                                
 
Μηνιαίος καθαρισµός 
 
Υπόγειο  συνολικού εµβαδού 1.844,00 
 
  
2 . ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ συνολικού εµβαδού : 2100τ.µ στο Πυρί 
Θηβών .Απαιτούµενος χρόνος εργασίας τέσσερις ώρες ηµερησίως. 
Καθηµερινός καθαρισµός όλων των χώρων που περιλαµβάνονται σε αυτό 
συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών που στεγάζονται στις πρώην εγκαταστάσεις της 
Υ.Ε.Β, ο αύλειος χώρος της εισόδου στο κτίριο, ο δε υπόλοιπος αύλειος χώρος και το 
υπόγειο του κτιρίου.  
   
 
3. ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ 37 (Συνολικού εµβαδού 308 τ.µ.) που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Λιβαδειάς &  το εργαστήριο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων .  
Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα, συνολικά 4 ώρες 
εβδοµαδιαίως.   
 
4.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ (Συνολικού εµβαδού 922 τ.µ.) 
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Ο καθαρισµός των χώρων (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι αυτών (κλιµακοστάσια, WC κλπ) 
λοιποί χώροι  θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα, συνολικά οκτώ ώρες εβδοµαδιαίως. 
 
5.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟ Συνολικού εµβαδού 68 τ.µ.  
Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας. 
 
6.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 
Συνολικού εµβαδού 113 τ.µ. 
Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας. 
 
7.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΙΩΝ 
Συνολικού εµβαδού 70 τ.µ. 
Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας. 
 
8.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕ∆∆Υ ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ (Ο∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ) 
Συνολικού εµβαδού : 170 τ.µ. Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα 
εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της 
Υπηρεσίας 
 
9. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ  
Επί της οδού Ρούµελης 3 - συνολικού εµβαδού : 108 τ.µ. Θα καθαρίζεται µία φορά την 
εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά την οποία θα υποδεικνύεται 
από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας 
 
10. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
Επί της οδού Αισχύλου & Οδυσσέως – συνολικού εµβαδού 511 τ.µ.  
Ο καθαρισµός των  γραφείων και των  κοινόχρηστων  χώρων  αυτών(κλιµακοστάσια, WC, 
ασανσέρ  κλπ) θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα , συνολικά οκτώ ώρες εβδοµαδιαίως. 
 
  
     Όλες οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
Παράρτηµα Β της παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι βασικοί στόχοι του έργου της καθαριότητας είναι: 
Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας εκ µέρους του ανάδοχου φορέα που 
θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη ευπρεπούς καθαριότητας των χώρων που 
εργάζεται το προσωπικό των  υπηρεσιών  της Π.Ε  Βοιωτίας οι οποίες αποτελούν & χώρο 
υποδοχής του κοινού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω: 
 

                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Ο καθαρισµός των κτιρίων όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας θα 
περιλαµβάνει όλους τους χώρους αυτών συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων 
χώρων (κλιµακοστάσια, WC, αποθήκες κλπ) όπως περιγράφονται παρακάτω για τα 
αντικείµενα, το είδος και τη συχνότητα των εργασιών.  
 

Αναλυτικά ο καθαρισµός θα γίνεται ως εξής: 
1) Καθηµερινά θα σκουπίζονται όλοι οι χώροι, θα καθαρίζονται τα δοχεία 

απορριµµάτων, θα αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες και θα γίνεται ξεσκόνισµα 
και καθαρισµός µε απορροφητική σκούπα και πέρασµα µε καθαριστικό υγρό των 
επίπλων και του εξοπλισµού των γραφείων. 

2) ∆υο φορές την εβδοµάδα και συγκεκριµένα ηµέρα Τρίτη και Παρασκευή χωρίς 
δικαίωµα αλλαγής της ηµέρας, εκτός  εάν είναι αργία, οπότε και θα γίνεται την 
προηγούµενη της αργίας, υγρό καθάρισµα όλων των δαπέδων µε καθαριστικά 
εµπορίου µε απολυµαντικές ιδιότητες.  

3) Καθαρισµός και απολύµανση των W.C., καθηµερινά, δηλαδή καθαρισµός 
λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, άδειασµα δοχείων απορριµµάτων, αντικατάσταση 
της νάιλον σακούλας, καθαρισµός των πλακιδίων τοίχου. Τοποθέτηση χαρτιών 
υγείας, και σαπουνιών . 

      4) Αµφίπλευρο καθάρισµα κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε υλικό τύπου ΑΖΑΧ ή   
          ισοδύναµου υλικού µία φορά στην αρχή κάθε µήνα και στο πρώτο δεκαήµερο , χωρίς                                

    δικαίωµα εναλλακτικής λύσης και µετατόπισης της καθορισµένης ηµεροµηνίας. 
     Για κάθε απόκλιση από τις παραπάνω ηµεροµηνίες ( παράγραφοι 2 και 4)  µε   
     ευθύνη και υπαιτιότητα του αναδόχου , θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30,00 για κάθε   
     ηµέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της εργασίας.  

       5) ∆άπεδα µαρµάρινα κλπ  
α) Στεγνό καθάρισµα καθηµερινώς 
β) Υγρό καθάρισµα µε υλικά καθαριότητας που έχουν απολυµαντικές ιδιότητες, αλλά 
που δε θα επηρεάζουν τα πλακάκια και τους αρµούς αυτών, δυο φορές την 
εβδοµάδα (∆ευτέρα και Πέµπτη)   

       5)  Κλιµακοστάσια -Ανελκυστήρες 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να καθαρίζει καθηµερινώς τα κλιµακοστάσια  και τους   
ανελκυστήρες µε την εξής  διαδικασία : 
α) Στεγνό καθάρισµα  



 8

β) Υγρό καθάρισµα των κλιµακοστασίων µε υγρό καθαρισµού µε απολυµαντικές 
ιδιότητες.  

      7)  Απορρίµµατα   
Μεταφορά σε σακούλες στους χώρους αποκοµιδής του  ∆ήµου. 

8) Αποθήκες  
     Σκούπισµα-σφουγγάρισµα, άδειασµα κάδων   
      

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η   εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται µε: 

• Χρήση µηχανηµάτων καθαρισµού 
• Τα απορρυπαντικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι εγκεκριµένα από 

αναγνωρισµένους οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Εµπορίου κλπ) και θα 
είναι υπό αλλεργικά, οικολογικά, µη τοξικά, να µη ξεβάφουν τις επιφάνειες 
των    επίπλων, να µη θαµπώνουν το πάτωµα και να είναι άοσµα. 

• Οποιαδήποτε φθορά θα προκαλείται στις εγκαταστάσεις λόγω κακής 
λειτουργίας των µηχανηµάτων καθαρισµού, απροσεξίας των συνεργείων ή 
από τη χρήση δραστικών χηµικοτεχνικών ουσιών, θα επιδιορθώνονται άµεσα 
µε δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου.   

• Τα απαιτούµενα για την καθαριότητα υλικά καθώς και τα άλλα αναλώσιµα 
είδη όπως π.χ. σακούλες απορριµµάτων βαραίνουν τον ανάδοχο.  

• Η υπηρεσία θα επιβλέπει το έργο της καθαριότητας µε ειδική επιτροπή και σε 
περίπτωση που διαπιστώνει ότι η καθαριότητα των χώρων δε γίνεται 
κανονικά, τότε µπορεί να επιβάλλει στον ανάδοχο ανάλογα µε την περίπτωση 
περικοπή αµοιβής, ποινική ρήτρα ή και καταγγελία της σύµβασης µε όλες τις 
συνέπειες σε βάρος του ανάδοχου που προβλέπονται από τις κείµενες 
διατάξεις.  

• Εννοείται ότι στην καθαριότητα εκτός των χώρων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων περιλαµβάνεται  και ο καθαρισµός των αντικειµένων που 
βρίσκονται σε αυτούς (γραφεία, βιβλιοθήκες  λοιπά έπιπλα, µηχανήµατα, 
κ.λπ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
 
      
 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στη Λιβαδειά, στο επί της οδού Φίλωνος 35-39, κεντρικό 
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας, 3ος  όροφος, ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
στις 3-8-2012  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00πµ 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€  άνευ  Φ.Π.Α.  
 
 

  2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές εκείνων που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα υποβάλλονται 
στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο κατά τα οριζόµενα στο Κεφ. 6 της 
παρούσης, µέχρι την ηµέρα και ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισµού από την 
αρµόδια επιτροπή, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 

Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή 
(Περιφερειακή Ενότητα  Βοιωτίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ) µε οποιονδήποτε 
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος, δεν 
λαµβάνονται υπόψη.  

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισµού που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, όπως 
καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε όλες τις άλλες 
προσφορές που κατατέθηκαν µε την προαναφερθείσα διαδικασία. 

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

3.1. ∆εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των 
ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός 
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, που έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του 
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Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την 
οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε 
την νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων 
συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/97. 

 
 

3.2. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία δεν 
επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφορές, µε ποινή 
αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει. 

 
 

4 . ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

4.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 
µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του 
διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό της. 

 
4.2. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού 
του λόγου, στους υποψηφίους. 

 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη 
και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
 

4.3. Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισµό από τον 
διαγωνισµό. Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 
υποψηφιότητας. 

4.4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό 
σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού 
προσφορά, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 
σε ολόκληρο το καθένα. 

 
4.5. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, 

που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 
 
4.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι 

δεσµευτικά για τους υποψηφίους. 
 
4.7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι  (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της καταθέσεώς τους. 
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
παραπάνω προβλεπόµενο. 

 
4.8. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο 

επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
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5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

5.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο καθαρισµό κτιρίων.  
 
β)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες µεταφορέων, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 

στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. 
 
γ)  Συνεταιρισµοί 
 

5.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
 
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 

∆ηµόσιο. 
 
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
 
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 
 

5.3. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την 
προσφορά τους, που θα είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και τα 
εξής δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα: 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος σε 

ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. (3.690,00€) όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του Κεφ. 13 της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 
του παραρτήµατος  Ε).  

 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από         

αρµόδια αρχή στην οποία : 
I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην 

παρούσα προκήρυξη. 
II. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, της 
δόλιας χρεωκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 
Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής σας δραστηριότητας. 

• δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
τους  υποχρεώσεις. 

• είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους  σε οικείο Επιµελητήριο κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

• δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής  
εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 



 12

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5.4 του 
        παρόντος  κεφαλαίου για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

      αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση που αναφέρονται κατωτέρω   
      τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20  
      του Π.∆. 118/07    (ΦΕΚ. 150 Τευχ. Α/10-7-07) 
 
  

    3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,     
       υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης από το   
       οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο   
       διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν  φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση θεωρηµένη για   
       το γνήσιο της υπογραφής, τα  δε νοµικά πρόσωπα επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή      
       απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου και στην   
       περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.   
 
  4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ) επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού των διαγωνιζοµένων και των εγγράφων τροποποιήσεων 
του για Ο.Ε & Ε.Ε) στοιχεία & έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό , αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.     

 
 5.4  Άλλα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 
      Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός των     
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παραγρ. 5.3 του παρόντος κεφαλαίου να 
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά και τα κατωτέρω : 

 
     Α) : 

• I)  Βεβαιώσεις  τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ii) 
αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης ή iii) υπεύθυνη δήλωση 
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του 
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το αντικείµενο της σύµβασης κατά τις 
τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.   

• Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη 
τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού αναθέτη. Η παροχή υπηρεσιών αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης παροχής του έργου.  

• Αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων εργασιών, τεχνικού και λοιπού 
εξοπλισµού, εγκαταστάσεων καθώς επίσης και του προγραµµατισµού εργασίας και το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού συστήµατος διαχείρισης ποιότητας που να αφορά 
υπηρεσίες   καθαρισµού και απολυµάνσεις διαφόρων χώρων ISO 9001:2008 

• Πρόσφατες καταστάσεις του απασχολούµενου προσωπικού που χρησιµοποιείται για 
την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας  θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.    

 
    Β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1566/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία   
            θα δηλώνεται ότι : 

i. Το προσωπικό είναι εξειδικευµένο για εργασίες καθαριότητας κτιρίων. 
 

ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
της οποίας έλαβαν γνώση. 
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iii. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
iv. ∆εν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του δηµοσίου. 

 
v. Επισκέφθηκαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και έλαβαν γνώση των  υπό 

 
                καθαρισµό  χώρων. 
 
  

      Γ) Οι υποψήφιοι οφείλουν  µε ποινή αποκλεισµού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο      
          της προσφοράς τους εκτός των άλλων τα εξής: 
 
 

• Τον αριθµό των εργαζοµένων 
• Τις ηµέρες και τις ώρες της εργασίας 
• Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 
• Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 

αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 
• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
• Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
• Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων, καθώς και να επισυνάπτουν 
αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

 
Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία  θα πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα 
ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα να 
συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση.  
 
 

5.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το Κεφ. 10 της παρούσας ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει  να υποβάλλει σε 
σφραγισµένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται  κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφ. 10 της 
παρούσας από την αρµόδια επιτροπή σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από το αρµόδιο όργανο της Π.Ε.Βοιωτίας:  

 
Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχετε 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, της 
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας καθώς και για 
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής σας δραστηριότητας. 

  . 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης ότι είστε ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται  να καταθέσει µε την προσφορά του  υπεύθυνη δήλωση, νοµίµως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.   

 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του  

διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος. 
 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  κάποια από τις 
καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου (Α) του 
παρόντος.  

 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

 
Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ -  ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) του παρόντος 

αντίστοιχα. 
 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και  
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
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3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 
για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του εδαφίου Α της περ. 1   του 
παρόντος κεφαλαίου. 

 
4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης 2  του εδαφίου Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε.Β  στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο  της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί 
υπό ειδική εκκαθάριση.  

 Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.  

 
∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο  ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής   της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του 
εδαφίου (Α) του παρόντος Κεφαλαίου.  

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, 
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης    2 του εδαφίου 
Β του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περ. 2  του εδαφίου Γ  του παρόντος κεφαλαίου.  

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
 

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 
∆ικαιούνται συµµετοχής, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.∆. 

118/07 (ΦΕΚ 150 τ. Α/10-7-07) και υποχρεούνται να  υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

 
  5.6 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου 
της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 
 
5.7 Η µη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής που 
προβλέπονται στις περ. 1 και 2 της παραγρ. 5.3 του παρόντος κεφαλαίου συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του υποψηφίου από το διαγωνισµό.  
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5.8. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
των παρ. 5.3 και 5.4 του παρόντος κεφαλαίου ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως ή 
προσηκόντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆ 118/07. 

 
 

 
6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
6.1.  Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 

σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη 
µορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

6.2.  Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ 
στοιχείων του πρωτοτύπου και των άλλων αντιτύπων θα λαµβάνονται ως ορθά τα 
στοιχεία του πρωτοτύπου. 

 
6.3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα 

να φέρει τις εξής ενδείξεις : 
 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος 
   - Τον αποδέκτη :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φίλωνος 35-39, Τ.Κ 32100 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ » 

- Αριθµός Απόφασης Προκήρυξης : Αρ. Πρωτ .2966/24-7-2012 
- Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού : 3-8-2012 
 
 

6.4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε 
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά 
περιγράφονται στις παρ. 5.3 και 5.4 του κεφαλαίου 5 της παρούσας προκήρυξης καθώς 
και η εγγύηση συµµετοχής. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και 
τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Από τα αντίγραφα αυτά, το ένα θα φέρει την ένδειξη 
«πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «αντίγραφο».  

 
6.5.  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
6.6. Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συµµετοχής, προϋποθέσεις 

συµµετοχής κ.λ.π.) δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως 
φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
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6.7.   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισµού 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να 
σφραγίσει αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
6.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. 
 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
6.9.  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα 

απορρίπτονται. 
 

 6.10.  Προσφορές για µέρος του ζητούµενου έργου που προκηρύχθηκε, θα απορρίπτονται 
επίσης ως απαράδεκτες. 

 
 6.11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για  εκατόν 

είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 

 6.12. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
6.13.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο 
από τη διακήρυξη. 

 
6.14. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
 
6.15. Χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 

πέντε (5) µήνες ο οποίος προσµετράται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
6.16. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, µπορούν να 

παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 
 
 
 

7. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

7.1. ΄Ενσταση µπορεί να γίνει κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής 
υποψηφίου  σ’ αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας.  
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7.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο του φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. 

 
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση εξετάζεται από αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων) του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισµού.  
 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη   
    συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του   
    διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ,   
    κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης   
    εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού   
     φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού , αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο (επιτροπή ενστάσεων) και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 
αυτού. 

 
Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα σε 

χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση 
της σχετικής πράξεως της αναθέτουσας αρχής. 

 
 
∆) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των 

δικαιολογητικών της παρούσας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών 
αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης.  

 
7.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 
 

7.4.  Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης  από την αναθέτουσα αρχή µε   
        φροντίδα τους. 
 
7.5.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω προσκοµίζεται    
       παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) 
       επί της προϋπολογισµένης αξίας του έργου , το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι    
       µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
  
7.6.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. 
 
 

    8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η διάρκεια όλου του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας, που αναφέρονται στην παρούσα είναι για διάστηµα 
ενός έτους, αρχής γινοµένης από ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 
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9. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

 
Με την προσφορά, η τιµή για την εκτέλεση του έργου, θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Προσφορά 

που δεν δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή για όλο το έργο που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον µεταφορέα µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

Επίσης στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ: 
α) Η συνολική τιµή προσφοράς για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου αριθµητικώς 

και ολογράφως, η οποία θα ληφθεί υπόψη τελικά στην κατακύρωση του διαγωνισµού. 
β) Ο Φ.Π.Α. επί της % στον οποίο υπάγεται η παροχή υπηρεσιών. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα εκτός του Φ.Π.Α. 
 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της , η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές ζητεί γραπτώς 
τις διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 
 Οι διευκρινήσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως τον αναλυτικό προϋπολογισµό  
 του κόστους του έργου όπου θα καταδεικνύεται   και θα τεκµηριώνεται αναλυτικά η µείωση 
του κόστους που διαµορφώνει την τελική υποβληθείσα προσφορά ή οτιδήποτε άλλο κριθεί 
σκόπιµο να ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 

10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ 
                ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

10.1. Η επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσµη.  
Οι δικαιούµενοι που παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν.  
Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής  για 
όλο το έργο, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Β της παρούσας προκήρυξης.  
 
10.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία :  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή  
όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού µονογραφηθούν και 
σφραγιστούν από την επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο, προκειµένου εφόσον κριθεί απαραίτητο 
να αποσφραγιστούν σε άλλη ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο 
της Π.Ε.Βοιωτίας.  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών  
που   υπέβαλαν προσφορές και στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η  
επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει την πληρότητα των  νοµιµοποιητικών δικαιολογητικών και 
στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι σε ισχύ χαρακτηρίζει όλη 
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την πρόταση του εν λόγω προσφέροντος ΕΛΛΙΠΗ και την απορρίπτει. Η απορριπτική 
απόφαση της επιτροπής αιτιολογείται επαρκώς και για την όλη ανωτέρω διαδικασία 
συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τα µέλη της 
επιτροπής.  
Στην περίπτωση αυτή το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης µαζί µε τα δικαιολογητικά 
και τον σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία, παραδίνονται στην 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό προκειµένου αυτά να υποβληθούν στο αρµόδιο 
όργανο της Π.Ε.Βοιωτίας για τη λήψη σχετικής απόφασης και τον ορισµό ηµεροµηνίας και 
ώρας της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Για τα ανωτέρω λαµβάνουν 
γνώση εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή των σχετικών αποφάσεων οι αποκλειόµενοι 
της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού και όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των οικονοµικών προσφορών.   

 
10.3. Εφόσον από τη διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και του ελέγχου 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού κατά τα 
ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών ακολουθώντας την ίδια περαιτέρω διαδικασία συντάσσοντας  
για το σκοπό αυτό πρακτικό γνωµοδότησης που υποβάλλει  προς το αρµόδιο όργανο για 
τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση τηρουµένων των διατάξεων που προβλέπεται στην παρ. 5.5 του κεφ. 5 της 
παρούσας.  

 
10.4. Η  αρµόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού   
µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆.   
118/2007 µπορεί να προτείνει: 

 
α) Κατακύρωση του έργου 

 
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού   

 
γ) Επανάληψή του µε τροποποίηση ή όχι των όρων της διακήρυξης . 
 
δ) Ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση (εξαιρετική ή απευθείας) 

 
 

11.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

11.1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε 
απόδειξη παραλαβής στον ανάδοχο φορέα ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α (όπως ορίζεται στην παρ. 2 
του κεφ. 13 της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του παραρτήµατος Ε).  Η 
σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το κείµενο της οποίας 
επισυνάπτεται στο παράρτηµα ∆ της παρούσας διακήρυξης.  

 
11.2. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν 
κοινή προσφορά, καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

 
11.3. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
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11.4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις 
κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 

 
 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

12.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους συµβατικούς όρους όπως αυτοί 
περιγράφονται στο κείµενο της σύµβασης του παραρτήµατος ∆ της παρούσας. 
∆ιαφοροποιήσεις µπορούν να γίνουν µόνο κατόπιν συµφωνίας αναθέτουσας αρχής και 
αναδόχου σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις.  
 
12.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει καθηµερινά επαρκέστερο αριθµητικά  
απασχολούµενο προσωπικό, προκειµένου να καλύπτονται στο ακέραιο οι προβλεπόµενες 
από την παρούσα εργασίες και για το σκοπό αυτό έχει την υποχρέωση να προσκοµίζει 
στην αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. Βοιωτίας στις αρχές κάθε µήνα κατάσταση µε τα 
ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιείται στα 
αντίστοιχα κτίρια για την καθαριότητα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προσωπικού θα 
ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία. 
 
12.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε καµία  
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερη των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) 
ΣΣΕ, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ 

 
12.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για την υλοποίηση του έργου της καθαριότητας 
τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό όπως: 

• Ηλεκτρικές απορροφητικές µηχανές σκόνης 
Καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσµατος 
• Μαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων 
• Ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήµατα καθαρισµού τζαµιών κλπ 
• Κάθε άλλο µηχάνηµα ή συσκευή που πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένας σύγχρονος 

εξοπλισµός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω µηχανηµάτων και 
συσκευών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 
12.5. Ο ανάδοχος   υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου να ακολουθεί τις οδηγίες και 
της υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες αυτής σχετικά 
µε την καλή εκτέλεση του έργου.  
 

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας για 
την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς, βλάβης στον εξοπλισµό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και  είναι υπεύθυνος για την αντικατάσταση κάθε είδους ζηµιάς 
που θα προκληθεί από πράξεις ή ενέργειες  των υπαλλήλων του για τους 
οποίους ο ανάδοχος φέρει και την ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους.    

β) Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η διάθεση καθαρίστριας-
καθαριστή  στις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτών εφόσον κληθεί 
προς αντιµετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

γ) Ο ανάδοχος  θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις εργάσιµες ηµέρες µετά το 
πέρας του κανονικού ωραρίου της λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε.Β.  

     Σε εξαιρετικές ή έκτακτες περιπτώσεις µπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να   
     παρέχει τις υπηρεσίες του και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, εφόσον τούτο για   
     οποιονδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο    

  12.6.     Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των κτιρίων καθώς και της   
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                περιουσίας  της Π.Ε.Β που βρίσκεται σε αυτά κατά τη διάρκεια των εργασιών . 
                Μετά το πέρας των εργασιών οφείλει να φροντίζει για το κλείδωµα των κεντρικών   
                εισόδων , όπως και των εισόδων των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται σε αυτά  
 
                Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα    
                καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου  
 
 

 
13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. 
β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη (συνολικά για 
πέντε (5) µήνες). 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε  
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης . 

 
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ) Τον αριθµό της εγγύησης. 
ε) Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 

   στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου  υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 

ζ) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον  
αριθµό της σχετικής σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης) και το αναφερόµενο  
έργο  και στις δύο περιπτώσεις. 

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της  διζήσεως. 

θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 
σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη 
αντίρρηση , ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης . 

ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου . 

ια) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως : 
i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

κατά ένα (1) µήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς  
ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου λήξης  του έργου.   
ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
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Το σχετικό αίτηµα πρέπει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 
4. Στην περίπτωση ένωσης µεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που έχουν κατά νόµο το δικαίωµα 
αυτό και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα . 

 
 

14. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός  έτους.  Η ισχύς της συµβάσεως θα αρχίσει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

 
 

 
15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
15.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσέλθει παρ’ όλο που 
προσκαλείται για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή δεν καταθέσει έγκαιρα την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης και τα υπόλοιπα  
δικαιολογητικά, επιβάλλονται σ’ αυτόν µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Π.Ε  
Βοιωτίας  αθροιστικά ή διαζευκτικά οι  παρακάτω κυρώσεις: 

α) Έκπτωση από την κατακύρωση, που έγινε στο όνοµά του καθώς και από κάθε   
    άλλο δικαίωµα, που γενικά πηγάζει από αυτήν. 

 β) Κατάπτωση υπέρ της Π.Ε. Βοιωτίας του ποσού εγγύησης συµµετοχής στο  
               διαγωνισµό που έχει καταθέσει ο µειοδότης 
 γ) Ανάθεση του έργου στον αµέσως επόµενο µειοδότη, που είχε λάβει µέρος στο  

διαγωνισµό και καταλογισµό της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου     
ανάµεσα στην τιµή κατακύρωσης και στην τιµή µε την οποία θα εκτελεστεί τελικά η  
εργασία. 

 δ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από αναθέσεις έργου του  
               ∆ηµόσιου Τοµέα. 
15.2. Στην περίπτωση κήρυξης του αναδόχου σε έκπτωση επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι ακόλουθες κυρώσεις: 
 α) Κατάπτωση υπέρ της Π.Ε  Βοιωτίας ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης  
               της σύµβασης που έχει κατατεθεί 
 β) Ανάλογες κυρώσεις µε τις προβλεπόµενες για την περίπτωση σε βάρος του  
               µειοδοτικού όταν αρνείται να υπογράψει τη σύµβαση     
15.3. Αν ο ανάδοχος της εργασίας καθαριότητας δεν εκτελεί την εργασία καθαριότητας 
πλέον της µιας (1) εργάσιµης ηµέρας αδικαιολόγητα ή κατ’ επανάληψη µετά από 
διαπίστωση της αρµόδιας υπηρεσίας, καταπίπτει σε βάρος του ποινική ρήτρα 250,00€ 
ηµερησίως και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται . Επιπλέον µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος από τη συγκεκριµένη σύµβαση και από όλα τα δικαιώµατα που πηγάζουν από 
αυτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
15.4. Αν ο ανάδοχος διακόψει το έργο πριν την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου σύµβασης 
υποχρεούται στην καταβολή προς τη Π.Ε . Βοιωτίας ποσού 800,00 Ευρώ, ως ποινική 
ρήτρα ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης 
ή της τυχόν συνέχισης του έργου.  
Στην περίπτωση αυτή η Π.Ε. Βοιωτίας θα δικαιούται ελεύθερα να  προσλάβει άλλο 
ανάδοχο µε ελεύθερη τιµή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την 
τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής παράλληλα µε την αξίωση κατάπτωσης της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης υπέρ αυτής.  



 24

15.5. Αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται χρηµατικές κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 
(εκπτώσεις, πρόστιµα, καταλογισµός) κοινοποιούνται στον ανάδοχο ο οποίος έχει δικαίωµα 
υποβολής ένστασης µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση.  
15.6. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της σύµβασης απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του 
αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου Νόµοι – ∆ιατάξεις. 
 
    

16. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά για κάθε µήνα εργασιών στις αρχές του 
επόµενου προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση και θεώρηση του 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

α) Τιµολόγιο του αναδόχου    
β) Πρακτικό ποιοτικής παραλαβής της εργασίας καθαριότητας για το διάστηµα που  
ζητείται η πληρωµή από την αρµόδια επιτροπή που έχει οριστεί από την Π.Ε  
 Βοιωτίας  
γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα  
δ) Φορολογική ενηµερότητα   

 
 

                               17. ΓΕΝΙΚΑ 
       
        Η παραλαβή  της διακήρυξης θα γίνεται από την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Τµήµα Προµηθειών)  
     
   Περίληψη της παρούσας να σταλεί για δηµοσίευση στις εφηµερίδες: 
    1.  Μανιφέστο  
    2 .Σκυτάλη  
 
Να  αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας  

Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας προκήρυξης 
ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης της προκήρυξης του 
έργου. 
 
 
                                                                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
                         
                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
                                    ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  
  

 
 
                          ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

 
 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :  ……………………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΙΜΗΜΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΡΗΤΡΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
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Στη Λιβαδειά σήµερα …………………  στο Κατάστηµα της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39 

• αφενός η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας νοµίµως εκπροσωπηµένη από τον 
………………………………………………………………εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και  
• αφετέρου ο …………………….. ………………………., εφεξής ο ‘’Ανάδοχος Φορέας’’. 

 
Έχοντας υπόψη : 
1.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Κλλικράτης» 
2.Τις διατάξεις του Π.∆ 148/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
3.Την αρ.16/24.2.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
4.Το Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
5. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί λογιστικού των ΝΠ∆∆» 
6.Το Ν.2072/1992 (άρθρο 37) 
7. Το Νόµο 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού» 
8. Το Νόµο 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
9. Το Π.∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
10.Το Ν.3863/15.7.2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις» 
11. Την αρ. ………………απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πράξη …...) µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού δηµόσιου τακτικού  διαγωνισµού και κριτήριο επιλογής τη 
χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων 
των υπηρεσιών της Π.Ε .Βοιωτίας . 
12. Την αρ………………  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
κατακύρωση σε ανάδοχο φορέα της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
υπηρεσιών της Π.Ε . Βοιωτίας  
13. Την κατάθεση εκ µέρους του  ανάδοχου φορέα  της υπ’ αρ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της παρούσας  σύµβασης ποσού …………………..€ 
της Τράπεζας …… ………. 
 

 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 
Άρθρο 1ο Αντικείµενο της σύµβασης 
 

Ο αντισυµβαλλόµενος ως ανάδοχος φορέας αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου 
«καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  
Βοιωτίας» αντί του ποσού των  …………………………  € άνευ Φ.Π.Α για χρονικό διάστηµα 
ενός έτους αρχής γινοµένης από  την ηµεροµηνία υπογραφής  

 
Ειδικότερα η οικονοµική προσφορά βάση του Νόµου 3863/2010 αναλύεται ως εξής: 

Αριθµός εργαζοµένων  
Ηµέρες και ώρες εργασίας  
Συλλογική σύµβαση εργασίας προσωπικού  
Τετραγωνικά που αναλογούν  
Ετήσιο εργατικό κόστος  
Ετήσιο ασφαλιστικό κόστος  
Ετήσιο κόστος αναλωσίµων  
Ετήσιο εργολαβικό κέρδος    
Ετήσιο διοικητικό κόστος  
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  Αναλυτικότερα ως προσδιοριστικά στοιχεία του  αντικειµένου του έργου  είναι :  
Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας που θεωρούνται απαραίτητες και 
περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα  της παρούσας για την επίτευξη της ευπρεπούς 
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας και περιλαµβάνονται  στον πίνακα του παραρτήµατος 
της παρούσας. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
σύµβασης.  
 
 
Άρθρο 2ο Υποχρεώσεις ανάδοχου φορέα 
  
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

• Να εκτελέσει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και να τηρεί 
απαρέγκλιτα όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω τις οποίες και έχει αποδεχτεί ως 
προσφέρων µε τη συµµετοχή του κατά την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού. 

• Να διαθέτει καθηµερινά επαρκέστερο απασχολούµενο προσωπικό, προκειµένου να 
καλύπτονται στο ακέραιο οι προβλεπόµενες από την παρούσα εργασίες και για το 
σκοπό αυτό έχει την υποχρέωση να προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. 
Βοιωτίας στις αρχές κάθε µήνα κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα 
εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιείται στα αντίστοιχα κτίρια για την 
καθαριότητα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προσωπικού θα ενηµερώνει την 
αρµόδια υπηρεσία. 

• Να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής ,ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του 
επαγγελµατικού κινδύνου. 

• Να διαθέτει για την υλοποίηση του έργου της καθαριότητας τον απαραίτητο τεχνικό 
εξοπλισµό όπως: 

                                Ηλεκτρικές απορροφητικές µηχανές σκόνης 
                                Καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσµατος 
                               Μαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων 
                               Ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήµατα καθαρισµού τζαµιών κλπ 
Κάθε άλλο µηχάνηµα ή συσκευή που πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένας σύγχρονος 
εξοπλισµός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω µηχανηµάτων και συσκευών 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

• Να ακολουθεί τις οδηγίες και της υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να 
συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες αυτής σχετικά µε την καλή εκτέλεση του έργου.  

• Να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, 
φθοράς, βλάβης στον εξοπλισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων και  είναι υπεύθυνος 
για την αντικατάσταση κάθε είδους ζηµιάς που θα προκληθεί από πράξεις ή 
ενέργειες  των υπαλλήλων του για τους οποίους ο ανάδοχος φέρει και την ευθύνη 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.    

• Να διαθέτει καθαρίστρια-καθαριστή στις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
αυτών εφόσον κληθεί προς αντιµετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

• Να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις εργάσιµες ηµέρες µετά το πέρας του 
κανονικού ωραρίου της λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε.Β.  

• Σε εξαιρετικές ή έκτακτες περιπτώσεις µπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να παρέχει 
τις υπηρεσίες του κα τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, εφόσον τούτο για 
οποιονδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο    

• Να  έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των κτιρίων καθώς και της περιουσίας   
           της Π.Ε.Β που βρίσκεται σε αυτά κατά τη διάρκεια των εργασιών . 
                            
          Μετά το πέρας των εργασιών οφείλει να φροντίζει για το κλείδωµα των κεντρικών      
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         εισόδων, όπως και των εισόδων των υπηρεσιών που  περιλαµβάνονται σε αυτά . 
 
                            
Την τήρηση των όρων της παρούσας σύµβασης την ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής 
φέρει ο νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου.  
 
 
Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία 
 
Η παρούσα σύµβαση , τα παραρτήµατα αυτής και η οικονοµική προσφορά συνιστούν το 
σύνολο της σύµβασης των συµβαλλόµενων µερών η οποία έχει συνταχθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα.  
 
Άρθρο 4ο  Τίµηµα 
 
Το εγκεκριµένο συνολικό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο 
αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που 
θα απαιτηθεί για την πλήρη εκτέλεση του έργου.  
Το συνολικό κόστος του εγκριθέντος έργου δεν υπόκειται σε µεταβολή και ο ανάδοχος έχει 
εκτιµήσει τις απαιτήσεις του παρόντος έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών του και 
κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα 
µπορεί να προβλεφθεί από τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται   απ΄ 
όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388,696 και 697 του Αστικού Κώδικα.  
 

 
Άρθρο 5ο Τρόπος πληρωµής  

 
Η συνολική αµοιβή για την οποία η «Αναθέτουσα Αρχή»αναλαµβάνει την υποχρέωση προς 
τον «Ανάδοχο Φορέα» θα καταβάλλεται για κάθε µήνα εργασιών στις αρχές του επόµενου 
µε την προσκόµιση για την έκδοση και θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

• Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 
• Πρακτικό ποιοτικής παραλαβής της εργασίας καθαριότητας για το διάστηµα που 

ζητείται η πληρωµή από την αρµόδια επιτροπή που έχει οριστεί από την 
Περιφερειακή Ενότητα  Βοιωτίας  

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 
• Φορολογική ενηµερότητα 

 
Άρθρο 6ο Έλεγχος και Παρακολούθησης του έργου  

 
Η «Αναθέτουσα Αρχή» προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα και την ορθή 
εφαρµογή των όρων της παρούσας, τους κανόνες και τις διατάξεις που αναφέρονται στην 
διακήρυξη  καθώς και την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει και αποδειχθεί ο 
ανάδοχος φορέας, ασκεί έλεγχο µέσω της αρµόδιας επιτροπής. Για το σκοπό αυτό η 
επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως την τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου και την καλή 
εκτέλεση των εργασιών και υποβάλλει το σχετικό πρακτικό στην αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε  
Βοιωτίας το οποίο θεωρείται και  απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωµή αυτού.     
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 Άρθρο 7ο Κυρώσεις- Ρήτρες 
 
Ο «Ανάδοχος Φορέας» οφείλει να ενεργεί ώστε να εξασφαλίζεται  η καλή εκτέλεση του 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα σύµβαση και τα συµβατικά στοιχεία αυτής 
και εν γένει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. Η τήρηση 
από τον ανάδοχο των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει καθώς και των στοιχείων και 
διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι υποχρεωτικά.  
Εφόσον από πραγµατοποίηση ελέγχου από την αρµόδια επιτροπή διαπιστώνεται η µη 
τήρηση ή η ελλιπής τήρηση των ανωτέρω η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει το δικαίωµα να 
καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση και να επιβάλλει σ’ αυτόν µε απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και στους όρους της διακήρυξης τους οποίους έχει κάνει αποδεκτούς.  
 

  
Άρθρο 8ο Χαρακτήρες της σύµβασης 
 
1.∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση ή µετάβαση της παρούσας σύµβασης ή µέρους αυτής ή 
οποιουδήποτε δικαιώµατος ή υποχρεώσεις που απορρέει από αυτήν.  
2.Ο «Ανάδοχος Φορέας» δηλώνει ότι τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν 
για το εν λόγω έργο έχουν σύµφωνα µε την επαγγελµατική του εκτίµηση τα κατάλληλα 
προσόντα και εµπειρία όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στους όρους της διακήρυξης.   
Τυχόν παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχει το δικαίωµα στην   
«Αναθέτουσα Αρχή» να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση των προσώπων που   
ασχολούνται µε τις εργασίες ή και να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση. 

 
 

  Άρθρο 9ο Τροποποίηση όρων συµβάσεων 
 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η τροποποίηση των  όρων   
της σύµβασης, µόνο µε  κοινή συµφωνία των µερών και ύστερα από γνωµοδότηση   
του αρµόδιου οργάνου µε σχετικό έγγραφο που υπογράφεται από τους   
συµβαλλόµενους.  

 
Άρθρο 10ο Έναρξη ισχύος- ∆ιάρκεια 
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ………… και λήγει την …………. 
            
             
Οι διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή 
εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα 
πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών διαφορετικά η επίλυση τους θα 
διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και 
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Λιβαδειάς.  

  
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχτηκε η παρούσα σύµβαση σε δύο (2) πρωτότυπα 
αντίτυπα εκ των οποίων κάθε µέρος έλαβε από ένα.   
 
 

 
      Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ   
     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Σ Υ Μ Β Α ΣΗ Σ  
 
Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
1) Καθηµερινά θα σκουπίζονται όλοι οι χώροι, θα καθαρίζονται τα δοχεία απορριµµάτων, 
θα αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες και θα γίνεται ξεσκόνισµα και καθαρισµός µε 
απορροφητική σκούπα και πέρασµα µε καθαριστικό υγρό των επίπλων και του εξοπλισµού 
των γραφείων. 
2) ∆υο φορές την εβδοµάδα και συγκεκριµένα ηµέρα Τρίτη και Παρασκευή χωρίς 
δικαίωµα αλλαγής της ηµέρας, εκτός  εάν είναι αργία, οπότε και θα γίνεται την 
προηγούµενη της αργίας, υγρό καθάρισµα όλων των δαπέδων µε καθαριστικά εµπορίου µε 
απολυµαντικές ιδιότητες.  
3) Καθαρισµός και απολύµανση των W.C., καθηµερινά, δηλαδή καθαρισµός λεκανών, 
νιπτήρων, καθρεπτών, άδειασµα δοχείων απορριµµάτων, αντικατάσταση της νάιλον 
σακούλας, καθαρισµός των πλακιδίων τοίχου. Τοποθέτηση χαρτιών υγείας, σαπουνιών και 
αποσµητικών  
4) Αµφίπλευρο καθάρισµα κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε υλικό τύπου ΑΖΑΧ,   
 ή ισοδύναµου υλικού µία φορά στην αρχή κάθε µήνα και στο πρώτο δεκαήµερο , χωρίς 
δικαίωµα εναλλακτικής λύσης και µετατόπισης της καθορισµένης ηµεροµηνίας. 
Για κάθε απόκλιση από τις παραπάνω ηµεροµηνίες (παράγραφοι 2 και 4) µε ευθύνη και 
υπαιτιότητα του αναδόχου ,θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30,00 € για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης εκτέλεσης της εργασίας.  
5) ∆άπεδα µαρµάρινα κλπ  
α) Στεγνό καθάρισµα καθηµερινώς 
β) Υγρό καθάρισµα µε υλικά καθαριότητας που έχουν απολυµαντικές ιδιότητες, αλλά που 
δε θα επηρεάζουν τα πλακάκια και τους αρµούς αυτών, δυο φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα 
και Πέµπτη)   
6) Κλιµακοστάσια -Ανελκυστήρες 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να καθαρίζει καθηµερινώς τα κλιµακοστάσια  και τους   
ανελκυστήρες µε την εξής  διαδικασία : 
α) Στεγνό καθάρισµα  
β) Υγρό καθάρισµα των κλιµακοστασίων µε υγρό καθαρισµού µε απολυµαντικές ιδιότητες.  
7) Απορρίµµατα   
Μεταφορά σε σακούλες στους χώρους αποκοµιδής του  ∆ήµου. 
8) Αποθήκες 
Σκούπισµα-σφουγγάρισµα, άδειασµα κάδων. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η   εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται µε: 

• Χρήση µηχανηµάτων καθαρισµού 
• Τα απορρυπαντικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι εγκεκριµένα από 

αναγνωρισµένους οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Εµπορίου κλπ) και θα είναι 
υπό αλλεργικά, οικολογικά, µη τοξικά, να µη ξεβάφουν τις επιφάνειες των    
επίπλων, να µη θαµπώνουν το πάτωµα και να είναι άοσµα. 

• Οποιαδήποτε φθορά θα προκαλείται στις εγκαταστάσεις λόγω κακής λειτουργίας 
των µηχανηµάτων καθαρισµού, απροσεξίας των συνεργείων ή από τη χρήση 
δραστικών χηµικοτεχνικών ουσιών, θα επιδιορθώνονται άµεσα µε δαπάνη και 
ευθύνη του αναδόχου.   

• Τα απαιτούµενα για την καθαριότητα υλικά καθώς και τα άλλα αναλώσιµα είδη 
όπως π.χ. σακούλες απορριµµάτων βαραίνουν τον ανάδοχο.  
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• Η υπηρεσία θα επιβλέπει το έργο της καθαριότητας µε ειδική επιτροπή και σε 
περίπτωση που διαπιστώνει ότι η καθαριότητα των χώρων δε γίνεται κανονικά, 
τότε µπορεί να επιβάλλει στον ανάδοχο ανάλογα µε την περίπτωση περικοπή 
αµοιβής, ποινική ρήτρα ή και καταγγελία της σύµβασης µε όλες τις συνέπειες σε 
βάρος του ανάδοχου που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.  

• Εννοείται ότι στην καθαριότητα εκτός των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων 
περιλαµβάνεται  και ο καθαρισµός των αντικειµένων που βρίσκονται σε αυτούς 
(γραφεία, βιβλιοθήκες  λοιπά έπιπλα, µηχανήµατα, κ.λπ) 

 
 
     ΙΙ. ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ    
      ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα) 
 
1. ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ :Φίλωνος 35-39 
Απαιτούµενος χρόνος εργασίας 16 ώρες ηµερησίως 
 
Καθηµερινός καθαρισµός 
 
α) Κύριοι –Κλειστοί χώροι                     : Σύνολο     : 5.499,54 
 
β) Ηµιϋπαίθριοι χώροι-Εξώστες           : Σύνολο     :    971,12 
 
γ) Οι αύλειοι χώροι έµπροσθεν της εισόδου του ∆ιοικητηρίου  
 
 
Εβδοµαδιαίος καθαρισµός 
 
α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων : συνολικού εµβαδου 500τµ (ανάλογα µε τη χρήση και τις 
ανάγκες που προκύπτουν) 
 
β) Υπόλοιπος αύλειος χώρος 
 
Μηνιαίος καθαρισµός  
Υπόγειο συνολικού εµβαδού 1,844,00  
      
 
2 . ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ συνολικού εµβαδού : 2.100  τ.µ. στο Πυρί 
Θηβών. Απαιτούµενος χρόνος εργασίας τέσσερις ώρες ηµερησίως. 
Καθηµερινός καθαρισµός  όλων  των  χώρων  που περιλαµβάνονται σε αυτό 
συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών που στεγάζονται στις πρώην εγκαταστάσεις της 
Υ.Ε.Β , ο αύλειος χώρος της εισόδου στο κτίριο ,ο δε υπόλοιπος αύλειος χώρος  και το 
υπόγειο του κτιρίου .  
 
3. ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ 37 (Συνολικού εµβαδού 308 τ.µ.) που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Λιβαδειάς, το εργαστήριο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται  δύο φορές την εβδοµάδα,  συνολικά  4 ώρες 
εβδοµαδιαίως . 
 
4. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΑΛΙΑΡΤΟ( Συνολικού εµβαδού 922 τ.µ) 
Ο καθαρισµός των χώρων ( γραφεία , κλιµακοστάσια, WC κλπ, λοιποί χώροι,)  θα γίνεται 
δύο φορές την εβδοµάδα,  συνολικά οκτώ ώρες εβδοµαδιαίως. 
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5.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟ Συνολικού εµβαδού 68 τ.µ 
Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα  εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 
 
6.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 
Συνολικού εµβαδού 113 τ.µ. 
 Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα, συνολικά µία ώρα  εβδοµαδιαίως  σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 
 
7.ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΙΩΝ 
Συνολικού εµβαδού 70 τ.µ. 
 Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα,  συνολικά µία ώρα  εβδοµαδιαίως σε ηµέρα κατά 
την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 
 
8. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕ∆∆∆Υ  ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ (Ο∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ) 
Συνολικού εµβαδού : 170 τ.µ. Θα καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα,  συνολικά  
µία ώρα  εβδοµαδιαίως  σε ηµέρα κατά την οποία θα υποδεικνύεται από τον προϊστάµενο 
της υπηρεσίας 
 
9. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ  
Επί της οδού Ρούµελης 3 - συνολικού εµβαδού : 108 τ.µ. Θα καθαρίζεται µία φορά την 
εβδοµάδα , συνολικά µία ώρα  εβδοµαδιαίως  σε ηµέρα κατά την οποία θα υποδεικνύεται 
από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας 
 
10. ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Επί της οδού Αισχύλου & Οδυσσέως – συνολικού εµβαδού 511 τ.µ. 
Ο καθαρισµός των χώρων (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι αυτών(κλιµακοστάσια, WC, 
ασανσέρ κλπ) θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα , συνολικά οκτώ ώρες εβδοµαδιαίως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 
 

 
 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 
Κατάστηµα…………………………………….. 
(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 
ΕΥΡΩ........................................................ 
 
ΠΡΟΣ: 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίίας 
∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 
Φίλωνος 35-39 
321 00 Λιβαδειά  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..........................ΕΥΡΩ................. 
 

- ΄Εχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι  της ένστασης  της διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ............................................υπέρ της 
εταιρείας.......................................... 
∆/νση .........................................................................................δια τη συµµετοχή της εις το 
διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  για την ανάθεση  της 
καθαριότητας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας…………………. 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ...........................................προκήρυξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την 
ηµεροµηνία λήξης της.  

- Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................................... 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
 
 
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 
Κατάστηµα ………………………………………… 
( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 
        ΕΥΡΩ…………………………………….  
 
 
Προς  
Περιφερειακή Ενότητα  Βοιωτίας   
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  
Τµήµα  Προµηθειών  
Φίλωνος  35-39 , 3ος όροφος 
321 00  Λιβαδειά 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ……......................ΕΥΡΩ…………………… 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής  
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι της  ένστασης της  διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ………………………… ( και ολογράφως ) …………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας , υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………….∆/νση …………………………………………. 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό 
………………………………σύµβασης , που υπέγραψε µαζί σας το έργο 
…………………………………………(αρ. προκήρυξης …………..) προς κάλυψη αναγκών 
του………………………………………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας 
. 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου . 
 Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ 
. 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα.                


