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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

40.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

για τον καθαρισµό των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών για 
οκτώ (8) µήνες, προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση – ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: 8α.την αριθµ. 
35130/739 απόφαση (ΦΕΚ Β/1291/2010), περί αύξησης χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ.1 και 8β : την αριθµ.2/59/649/0026 (ΦΕΚ Β/1427/2001), περί 
αναπροσαρµογής χρηµατικού ποσού του άρθρου 80, 

3. Το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» & τις 
παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: την αριθµ. Π1/3306, περί εξαίρεσης προµηθειών 
από το Ε.Π.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 2,παρ.3 εδάφιο γ του εν λόγω νόµου & την αριθµ. 
Π1/3305, περί αναπροσαρµογής χρηµατικών ποσών για σύναψη συµβάσεων (ΦΕΚ 
Β/1789/2010), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
Α/141/2010), 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4024/11, άρθρο 26, περί διαδικασίας κλήρωσης επιτροπών, 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, άρθρο 4 παρ.12 & αρθ.9 (Συµπλήρωση του Π.∆. 

118/2007) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», (ΦΕΚ Α/14/2012), 

7. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση & 
την αποκεντρωµένη διοίκηση , ενσωµάτωση οδηγίας 2009 /50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α/85/2012), 

8. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 

& την εγκύκλιο Π1/4232/12-09-07 « Εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆ 118/07», 
9. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας   
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      2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων,  προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συµβουλίου 
της 16ης  Νοεµβρίου 2005, 
10. Το Π.∆.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α/194/2010) & 
την  υπ’αριθµ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο του εν λόγω διατάγµατος, 

11. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής»  
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 απόφαση του Π. Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 

12. Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειαρχών», 

13. Την υπ’ αριθµ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού   
      Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»  
     η  οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/21-1-2013, 
14. Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως 
τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011), Γ.Π. 
46/20-3-2012 (ΦΕΚ 950/Β/27-3-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 223/Β/5-2-2013) και ισχύει. 

15. Την µε αρ. 349/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί έγκρισης 
σκοπιµότητας για την προµήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και την ανάθεση 
υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων του Νότιου Τοµέα Αθηνών.   

16. Την µε αρ. 2611/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε 
την  οποία αποφασίσθηκε η έγκριση της δαπάνης ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00)€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού. 

17. Την υπ΄αριθ. 234450/28-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΛΓΒ7Λ7-
ΣΓ2). 

18. Την αριθ. 256786/23-12-2013 απόφαση ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης λόγω 
κλεισίµατος του οικονοµικού έτους. 

19. Την αριθ. 52/02-01-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
20.  Την αριθ. 201/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 
αριθ. 77/2014 πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής και αποφασίσθηκε η 
µαταίωση του ανωτέρω Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού και η επανάληψη αυτού 
µε τους ίδιους όρους. 

 
ΚΑΛΕΙ 

τις ατοµικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυµούν, να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο, στο τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Ελ. 
Βενιζέλου 273, Τ.Κ.17674, 4ος όροφος, τηλέφωνο 213-2101208-222, fax 213-2101217, 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για τον καθαρισµό των κτιρίων των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών για οκτώ (8) µήνες, προϋπολογισµού 40.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ιστοχώρο της 
Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και στο e-procurement. 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      
  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     ΗΜΕΡΑ          ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 
3
ος

 ΟΡΟΦΟΣ 
305 ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
   
           13-02-2014 

 
 
       
         ΠΕΜΠΤΗ  

 
 
    10.30π.µ. 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρο 11 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. 
 
Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση Οικονοµικών, 
Τµήµα Προµηθειών Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 273, Τ.Κ. 17674, 4ος όροφος,) 
µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την 13.00 µ.µ. 
 
Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την 
10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων διαγωνισµών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 
γραφείο). 
 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων διαγωνισµών προ της εκπνοής 
της προθεσµίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν 
µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 
Π.∆. 118/2007. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για 
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, 
στην οποία αφορά ο παρών Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 



 4 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε : 
         α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’), που 
επισυνάπτονται. 
         β) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
         γ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 
             θεµάτων». 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
                                                  ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική 
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια 
Αττικής, Γενική ∆/νση Οικονοµικών, ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Νοτίου 
Τοµέα Αθηνών). 
γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
Α. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, στον κυρίως φάκελο, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο 
καταστατικό αν πρόκειται για εταιρία. 
3. Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογα έργα κατά την τελευταία τριετία, 
αποδεικνυόµενη µε σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή 
συµβάσεις). 
4. Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO (συγκρότηση, οργάνωση και 
εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου στο πρότυπο ISO: 9001:2008, για την 
ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του). 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού και να δηλώνεται 
ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους του παρόντος, 
τους οποίους και αποδέχονται 
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 
του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
- δεν τελούν σε πτώχευση ή 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 υποχρεώσεις τους. 
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
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6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: 
α) κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους τις υποχρεώσεις 
σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας. 
β) διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου χειριστή του µηχανοκίνητου ή 
άλλου απαραίτητου εξοπλισµού. 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται από τον ανάδοχο γίνεται στο 
Παράρτηµα Β’ της παρούσας. 
 
Β. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονοµική τους προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισµού, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µέσα στον κυρίως φάκελο, συµπληρώνοντας τον Πίνακα του 
Παραρτήµατος Γ’. 
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για το σύνολο του 
έργου. 
Οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και 
αριθµητικώς. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από τον Φ.Π.Α. 
 
Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς µε τις ζητούµενες από την παρούσα πρόσκληση 
ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας γνωµοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών. 
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος διαγωνισµού.  
 
Γ. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
υποβάλουν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε 
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο. 
Ο Τεχνικός Φάκελος θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως τα ακόλουθα: 
-  Ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήµατος Β΄ συµπληρωµένος. 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
- Τη συλλογική σύµβαση εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, σε αντίγραφο. 
- Κατάσταση  η οποία θα περιλαµβάνει τον αριθµό των εργαζοµένων. 
-.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, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 
- Κατάσταση των ηµερών και των ωρών εργασίας. 
- Σύντοµη µεν αλλά σαφή περιγραφή για τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται να 
  αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο έργο, τον εξοπλισµό που προτίθεται να χρησιµοποιήσει  
  κλπ (που θα φέρει την υπογραφή του προσφέροντα). 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα  
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  αναφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος: 
α) εάν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου 
β) εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
  
   δραστηριότητας. 
γ) η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα. 
δ) εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία. 
ε) To συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τρεις [3] προηγούµενες 
του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
στ) ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει. 
- Υλικά καθαρισµού και απολύµανσης – Μηχανικός και λοιπός εξοπλισµός 
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση υλικών καθαριότητας απολύµανσης 
που προτίθεται να χρησιµοποιήσει η οποία θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων καθαρισµού. 
β) Επίσης υποχρεούται να υποβάλει πίνακα του µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιεί. 
γ) Ο ως άνω εξοπλισµός και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο καθώς και τα αναλώσιµα υλικά θα 
είναι αποκλειστικά κυριότητας του αναδόχου. 
δ) Τα µηχανήµατα και τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό πρέπει να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από πλευράς λειτουργίας όσο και εµφάνισης. 
 
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επικυρωµένα από Αρµόδια δηµόσια αρχή. 
 
Προσφορές χωρίς οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτονται ως µη 
αποδεκτές. 

 
                               3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα της Περιφέρειας 
Αττικής και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2013, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς,  µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 
Υπηρεσία. 
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2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η παραπάνω Επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι 
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο 
παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από την Υπηρεσία και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή 
τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε 
αυτό. 
 
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον 
διαγωνισµό. 
 
Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα Β΄ της παρούσας, 
το οποίο θα επισυναφθεί στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του µειοδότη. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση απόσυρσης µέρους ή όλου του εξοπλισµού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου της οποίας αφορά 
ο παρών πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των 
συγκεκριµένων εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του 
σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης – παραλαβής, µε τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των εργασιών. 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή από την 
αρµόδια Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής του έργου τµηµατικά ανά µήνα, εντός 
εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια 
Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της 
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προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο 
δικαιολογητικών. 

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
3. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή   
    Παραλαβής. 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις: 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 
- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4013/2011 –    
  ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011). 
-χαρτόσηµο 3% επί της ανωτέρω κράτησης 
-ΟΓΑ  20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου . 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η ∆απάνη θα προκύψει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα, Ε.Φ.04.072, ΚΑΕ 0875. 
 

 
                                                    5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007) 
 
1. Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική Απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενδικοφανής προσφυγή). 

      Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής Απόφασης επιτρέπεται και η  
     προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα  
     οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
    δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης 
Οικονοµικών της Π. Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 
273 και Σόλωνος, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674, 4ος όροφος, για την Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 
Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών ως εξής: 

 
α) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης 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 το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισµό, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί 
των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. 
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β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συµµετοχή οποιουδήποτε προσφέροντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 
∆ιαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
και εκδίδεται η σχετική Απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 
 
γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως και την κατακυρωτική Απόφαση, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των 
∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής Απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής Απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της 
στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 
 
1. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

2. Η σχετική Απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
Απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα 
αρχή, µε φροντίδα τους. 

3. Ο προσφέρων µπορεί κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής Απόφασης από την 
αναθέτουσα αρχή. 
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Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των 
∆ιαγωνισµών και Προσφυγών. 
Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή 

4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 
                                                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
                                           A) ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
 

Α/Α ΤΗΛ 
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΚΤΙΡΙΟΥ  

(m2) 

1 2132101239 

Κτίριο Περιφέρειας Αττικής όπου 
στεγάζονται  

1) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε Ν.Τ.  
 

2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε  Ν.Τ.  

 
3) ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Π.Ε  Ν.Τ.  
επί της Ελ. Βενιζέλου 273 &Σόλωνος 133 

Τ.Κ 10681,Καλλιθέα 
   

667,73 

2 
2132100080 

 

Κτίριο Περιφέρειας Αττικής  
1) ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε Ν.Τ.  

2) ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. 

επί της  Ελ.Βενιζέλου 283 , T.Κ. 17673, 
Καλλιθέα 

 

1.040,20 

3 2132101515 

Κτίριο Περιφέρειας Αττικής 
1) ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Π.Ε Ν.Τ επί της  θεοµήτορος 57-59& 17ης 
Νοεµβρίου &Σφακίων, Τ.Κ.17342, Άλιµος 

 
 

1.568,96 

4 2109310616 

Κτίρια ∆/ΝΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ 
∆΄ΑΘΗΝΑΣ 

1)Οµήρου 34-Ν. Σµύρνη 
2)Ελ. Βενιζέλου 140-Καλλιθέα 
3)Λ. Ιωνίας 122-Άλιµος 
4)Παλαιολόγου και Μαγκριώτου 1-Ν. 
Σµύρνη 

1.020,33 

5 2109889582 
Κτίριο ΚΕ∆∆Υ 

1) λ. Καλαµακίου 46 17455-Άλιµος 
580,23 

6 2109958434 

Κτίρια ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
∆΄ΑΘΗΝΑΣ 

1)Λ. Καλαµακίου 97 17455-Άλιµος 
2)ΕΛ. Βενιζέλου 283-Καλλιθέα 
3)Θάλειας 6 και Στρατηγού Παπάγου  
   10-Άγιος ∆ηµήτριος 

774,40 

 ΣΥΝΟΛΟΝ (τ.µ.) 5.651,85 
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                                     B) ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κοινόχρηστοι χώροι : ∆ιάδροµοι, 
σκάλες ∆άπεδα (κλπ) 

3 φορές την 
εβδοµάδα 

Σκούπισµα, Σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός τζαµιών και 
εξωτερικής πόρτας 

Γραφεία 
3 φορές την 
εβδοµάδα 

Ξεσκόνισµα-γυάλισµα 
γραφείων και των 

αντικειµένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισµα, 
σφουγγάρισµα, άδειασµα 

κάδων και τοποθέτηση νέων 
σακουλών, άδειασµα 
τασακίων, Σκούπισµα-

καθάρισµα µοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Τζάµια Εξωτερικά (για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό συνεργείο 

καθαρισµού) / Τζάµια Εσωτερικά 

1 φορά το 
µήνα 

Καθαρισµός των τζαµιών 

Τζάµια εξωτερικά           (για όσα 
απαιτείται ειδικό συνεργείο) 

εφάπαξ 
Καθαρισµός τζαµιών µε τη 
χρήση µηχανικών µέσων 

Κοινόχρηστα WC, Τουαλέτες, 
Νιπτήρες 

Σχολαστικός 
3 φορές την 
εβδοµάδα 

Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, 
άδειασµα καλαθιών, 

καθαρισµός καθρεπτών, 
απολύµανση, αφαίρεση 

αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου µε υγρό 
καθαρισµού δαπέδου –

χλώριο – απολυµαντικό & 
αποσµητικό, τοποθέτηση 
σαπουνιού χειρός και 

χαρτιού υγείας τους θήκες 
τους 

Ανελκυστήρας 
2 φορές την 
εβδοµάδα 

Καθαρισµός εσωτερικού 
χώρου και καθρεπτών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

     ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
           ΜΕ  ΦΠΑ 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ, …/…./2014                                                         Υπογραφή & σφραγίδα 
 


