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ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 

γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ γηα 
νθηώ (8) κήλεο, πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 

 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.α/07-06-2010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν. 4071/11-04-2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε – ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» φπσο ηζρχεη, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» & ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηεηηθέο απνθάζεηο: 8α.ηελ αξηζκ. 
35130/739 απφθαζε (ΦΔΚ Β/1291/2010), πεξί αχμεζεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ 
άξζξνπ 83 παξ.1 θαη 8β : ηελ αξηζκ.2/59/649/0026 (ΦΔΚ Β/1427/2001), πεξί 
αλαπξνζαξκνγήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 80, 

3. Σν Ν. 2286/95 «πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ» & ηηο 
παξαθάησ ηξνπνπνηεηηθέο απνθάζεηο: ηελ αξηζκ. Π1/3306, πεξί εμαίξεζεο πξνκεζεηψλ 
απφ ην Δ.Π.Π., ζχκθσλα κε ην άξζξν 2,παξ.3 εδάθην γ ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ & ηελ αξηζκ. 
Π1/3305, πεξί αλαπξνζαξκνγήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ (ΦΔΚ 
Β/1789/2010), 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (ΦΔΚ 
Α/141/2010), 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/11, άξζξν 26, πεξί δηαδηθαζίαο θιήξσζεο επηηξνπψλ, 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4038/2012, άξζξν 4 παξ.12 & αξζ.9 (πκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 

118/2007) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», (ΦΔΚ Α/14/2012), 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε & 
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε , ελζσκάησζε νδεγίαο 2009 /50/ΔΚ» (ΦΔΚ Α/85/2012), 

8. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 

& ηελ εγθχθιην Π1/4232/12-09-07 « Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 118/07», 
9. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο   
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      2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ,  πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ 
ηεο 16εο  Ννεκβξίνπ 2005, 
10. Σν Π.Γ.113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α/194/2010) & 

ηελ  ππ’αξηζκ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγθχθιην ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο, 
11. Σν Π.Γ. 145/2010 (ΦΔΚ 238/η. α/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»  

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.162/2011 απφθαζε ηνπ Π. πκβνπιίνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη δεκνζηεχζεθε ζην κε αξ. θχιινπ 2494/4-11-2011 ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

12. Σελ 9/4-1-2011 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Οξηζκνχ 
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ», 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 5686/9-1-2013 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Οξηζκνχ   
      Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»  
     ε  νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 22/21-1-2013, 
14. Σελ 61/11-1-2011 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο» (ΦΔΚ 18/η.Β΄/14-01-2011), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’αξηζκ. 120400/29-11-2011 (ΦΔΚ 2973/Β/23-12-2011), Γ.Π. 
46/20-3-2012 (ΦΔΚ 950/Β/27-3-2012) θαη 16562 θαη 16577 Απνθάζεηο ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο (ΦΔΚ 223/Β/5-2-2013) θαη ηζρχεη. 

15. Σελ κε αξ. 349/2013 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ηνπ Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ.   

16. Σελ κε αξ. 2611/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε 
ηελ  νπνία απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε ηεο δαπάλεο πνζνχ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ 
(40.000,00)€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ. 

17. Σελ ππ΄αξηζ. 234450/28-11-2013Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΛΓΒ7Λ7-
Γ2). 

 
  

ΚΑΛΔΙ 
ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ, λα ππνβάιινπλ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, ζην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Δι. 
Βεληδέινπ 273, Σ.Κ.17674, 4νο φξνθνο, ηειέθσλν 213-2101208-222, fax 213-2101217, 
έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ γηα νθηψ (8) κήλεο, πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία δέθα(10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζηνλ ηζηνρψξν ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο www.patt.gov.gr θαη ζην e-procurement. 
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ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
ΣΟΠΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ    ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ      

  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
     ΗΜΔΡΑ          ΩΡΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
Λ. ΤΓΓΡΟΤ 80-88 
3

νο
 ΟΡΟΦΟ 

305 ΓΡΑΦΔΙΟ 

 
   
           14-01-2014 

 
 
       
         ΣΡΙΣΗ  

 
 
    10.30π.κ. 

 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
(Άξζξν 11 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 
πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 
 
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία καο (Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, 
Σκήκα Πξνκεζεηώλ Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 273, Σ.Κ. 17674, 4νο όξνθνο,) 
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 
πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ/λζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ 13.00 κ.κ. 
 
Καηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη από ηελ 
10.00 π.κ. κέρξη ηελ 10.30 π.κ. ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 
Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ (Λ. πγγξνύ 80-88, 3νο όξνθνο, 305 
γξαθείν). 
 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ 
ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα 
Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ πξν ηεο εθπλνήο 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ 
καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 
 
Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη 
ζηελ Τπεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. 

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηόλ είθνζη (120) 
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. 
Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ, 
ζηελ νπνία αθνξά ε παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νπφηε ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (πγγξνχ 15-17, 6νο φξνθνο, αίζνπζα Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ). 
 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 
         α) Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’-Β’-Γ’), πνπ 
επηζπλάπηνληαη. 
         β) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
         γ) Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ 
             ζεκάησλ». 
Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
 
 

 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 
 
                                                  ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΙΛΑΚΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, εηο δηπινχλ (1 πξσηφηππν θαη 1 αληίγξαθν), ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μέζκαηα. 
 
ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο, Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ, Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ Ννηίνπ 
Σνκέα Αζελώλ). 
γ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 
 
Α. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 
2. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε ή ζεσξεκέλν 
θαηαζηαηηθφ αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία. 
3. Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, 
απνδεηθλπφκελε κε ζρεηηθά έγγξαθα (βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ππεξεζηψλ ή 
ζπκβάζεηο). 
4. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO (ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη 
εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο βαζηζκέλνπ ζην πξφηππν ISO: 9001:2008, γηα ηελ 
πνηνηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ). 
5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 
α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη 
φηη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, 
ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη 
β) Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: 
- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 
- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
-είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: 
α) θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 
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β) δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαζψο θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππφςε εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρεηξηζηή ηνπ κεραλνθίλεηνπ ή 
άιινπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη ζην 
Παξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζαο. 
 
Β. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ’. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ 
έξγνπ. 
Οη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη λα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο. Οη ηηκέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηειηθέο. ηηο ηηκέο ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο 
απφ ηνλ Φ.Π.Α. 
 
Πξνζθνξά πνπ δελ αληηζηνηρεί αθξηβψο κε ηηο δεηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
πνζφηεηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ. 
 
Μεηνδόηεο ζα αλαθεξπρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ 
θαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη όξνη ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.  
 
Γ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
ππνβάινπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ», επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. 
Ο Σερληθφο Φάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απαξαηηήησο ηα αθφινπζα: 
-  Ο πίλαθαο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄ ζπκπιεξσκέλνο. 
- Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001. 
- Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, ζε αληίγξαθν. 
- Καηάζηαζε  ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
-.Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 
   απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
- Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
- Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 
- Καηάζηαζε ησλ εκεξψλ θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο. 
- χληνκε κελ αιιά ζαθή πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα 
  αληηκεησπίζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη  
  θιπ (πνπ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα). 
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα  
  αλαθέξεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο: 
α) εάλ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ 
β) εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
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   δξαζηεξηφηεηαο. 
γ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ 
φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 
δ) εάλ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
ε) To ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηξεηο [3] πξνεγνχκελεο 
ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 
ζη) ν ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη. 
- Τιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο – Μεραληθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 
α) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε πιηθψλ θαζαξηφηεηαο απνιχκαλζεο 
πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ. 
β) Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πίλαθα ηνπ κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί. 
γ) Ο σο άλσ εμνπιηζκφο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εξγαιείν θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ζα 
είλαη απνθιεηζηηθά θπξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ. 
δ) Σα κεραλήκαηα θαη ηα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ πιεπξάο ιεηηνπξγίαο φζν θαη εκθάληζεο. 
 
Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ Αξκφδηα δεκφζηα αξρή. 
 
Πξνζθνξέο ρσξίο νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνξξίπηνληαη σο κε 
απνδεθηέο. 

 
                               3. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Η Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Κεληξηθνχ, Νφηηνπ, Βφξεηνπ θαη Γπηηθνχ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο έηνπο 2013, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 
επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  
 
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο,  κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
 
2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε παξαπάλσ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 
 
3. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 
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4. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 
παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη 
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ζην 
παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαηά ηα αλσηέξσ. 
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 
ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε 
απηφ. 
 
5. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ 
δηαγσληζκφ. 
 
Οη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζαο, 
ην νπνίν ζα επηζπλαθζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
θαη ηνπ κεηνδφηε. 
 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ανξίζηνπ δηάξθεηαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. 
 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
    
Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε 
πεξίπησζε απφζπξζεο κέξνπο ή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν 
εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ηεο νπνίαο αθνξά 
ν παξψλ πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Σέινο, ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ 
ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 
 
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο – παξαιαβήο, κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο-παξαιαβήο ηνπ έξγνπ τμηματικά ανά μήνα, εληφο 
ελλέα (9) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία Δληειινκέλσλ Δμφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
1. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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2. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
3. Πξαθηηθφ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή   
    Παξαιαβήο. 

 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο: 
- Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ 3%, 
- ΥΑΡΣΟΗΜΟ 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ, 
- ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 
- 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011 –    
  ΦΔΚ 204 Α’/15-9-2011). 
-ραξηφζεκν 3% επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο 
-ΟΓΑ  20% επί ηνπ αλσηέξσ ραξηνζήκνπ . 
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
Η Γαπάλε ζα πξνθχςεη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2013 ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νφηηνπ Σνκέα, Δ.Φ.04.072, ΚΑΔ 0875. 
 

 
                                                    5. ΔΝΣΑΔΙ-ΠΡΟΦΤΓΔ 
 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ (άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληα ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή Απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 

      Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο Απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή  
      ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία 
πξνζθνκίδεη  
      ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
6, 8 θαη  
      8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Π. Δ. Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Δι. Βεληδέινπ 
273 θαη όισλνο, Καιιηζέα, Σ.Κ. 17674, 4νο όξνθνο, γηα ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ επί ησλ Γηαγσληζκψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη 
Πξνζθπγψλ ηνπ Ν. 3886/2010 ηεο Π.Δ. Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ σο εμήο: 

 
α) Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ: 
Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ήηνη ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ επί 
ησλ Γηαγσληζκψλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνζθέξνληα ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
Γηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά 
ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 
εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  
Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή Απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 
 
Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληα ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 
ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 
 
γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή Απόθαζε, κέζα 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο αλάδνρνο 
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 
 
Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, 
ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ 
ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ επί ησλ 
Γηαγσληζκψλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 
 
δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο Απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 
λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 
αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο Απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ 
επί ησλ Γηαγσληζκψλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα 
(10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 
 
1. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
2. Η ζρεηηθή Απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
Απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

3. Ο πξνζθέξσλ κπνξεί θαηά ησλ Απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα 
(30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, ήηνη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
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ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ήηνη ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ επί ησλ 
Γηαγσληζκψλ θαη Πξνζθπγψλ. 
Η ελ ιφγσ Απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή 

4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, 
πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο 
εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ 
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε 
ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ 
θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια απφ θάζε αηηία”).  
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                                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 
 
                                                     ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 
                                           A) ΥΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

 
  
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΣΗΛ 
ΥΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΔΜΒΑΓΟΝ  ΚΣΗΡΙΟΤ  

(m2) 

1 2132101239 

Κηίξην Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όπνπ 
ζηεγάδνληαη  

1) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΔΡΓΩΝ Π.Δ Ν.Σ.  

 
2) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Δ  Ν.Σ.  
 

3) Γ/ΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
&ΜΔΡΙΜΝΑ Π.Δ  Ν.Σ.  

επί ηεο Δι. Βεληδέινπ 273 
&όισλνο 133 Σ.Κ 

10681,Καιιηζέα 
   

667,73 

2 
2132100080 

 

Κηίξην Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  
1) Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Π.Δ Ν.Σ.  

2) Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Π.Δ. Ν.Σ. 
επί ηεο  Δι.Βεληδέινπ 283 , T.Κ. 

17673, Καιιηζέα 
 

1.040,20 

3 2132101515 

Κηίξην Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
1) Γ/ΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Δ Ν.Σ επί ηεο  
ζενκήηνξνο 57-59& 17εο 

Ννεκβξίνπ &θαθίσλ, Σ.Κ.17342, 
Άιηκνο 

 
 

1568,96 

 ΤΝΟΛΟ (m2) 3276,89 
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                                     B) ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ 
 

ΥΩΡΟ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΔΙΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη : 
Γηάδξνκνη, ζθάιεο Γάπεδα 

(θιπ) 

3 θνξέο 
ηελ 

εβδνκάδα 

θνύπηζκα, θνπγγάξηζκα, 
θαζαξηζκόο ηδακηώλ θαη 

εμσηεξηθήο πόξηαο 

Γξαθεία 
3 θνξέο 

ηελ 
εβδνκάδα 

Ξεζθόληζκα-γπάιηζκα 
γξαθείσλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ (επίπισλ) πνπ 
ππάξρνπλ, ζθνύπηζκα, 

ζθνπγγάξηζκα, άδεηαζκα 
θάδσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ 

ζαθνπιώλ, άδεηαζκα 
ηαζαθίσλ, θνύπηζκα-

θαζάξηζκα κνθεηώλ όπνπ 
ππάξρνπλ. 

Σδάκηα Δμσηεξηθά (γηα όζα 
δελ απαηηείηαη εηδηθό 

ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ) / 
Σδάκηα Δζσηεξηθά 

1 θνξά ην 
κήλα 

Καζαξηζκόο ησλ ηδακηώλ 

Σδάκηα εμσηεξηθά           (γηα 
όζα απαηηείηαη εηδηθό 

ζπλεξγείν) 
εθάπαμ 

Καζαξηζκόο ηδακηώλ κε ηε 
ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ 

Κνηλόρξεζηα WC, Σνπαιέηεο, 
Νηπηήξεο 

ρνιαζηηθ
όο 3 θνξέο 

ηελ 
εβδνκάδα 

θνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, 
άδεηαζκα θαιαζηώλ, 

θαζαξηζκόο θαζξεπηώλ, 
απνιύκαλζε, αθαίξεζε 

αιάησλ ληπηήξσλ-ιεθαλώλ, 
βξπζώλ, δαπέδνπ κε πγξό 

θαζαξηζκνύ δαπέδνπ –
ριώξην – απνιπκαληηθό & 
απνζκεηηθό, ηνπνζέηεζε 

ζαπνπληνύ ρεηξόο θαη 
ραξηηνύ πγείαο ηνπο ζήθεο 

ηνπο 

Αλειθπζηήξαο 
2 θνξέο 

ηελ 
εβδνκάδα 

Καζαξηζκόο εζσηεξηθνύ 
ρώξνπ θαη θαζξεπηώλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

                                   ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΦΤΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΟ (ΣΟΙΥΔΙΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

     ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
           ΜΔ  ΦΠΑ 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ, …/…./2013                                                                       Τπνγξαθή & 
ζθξαγίδα 
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