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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της 
Π.Ε.  Βορείου  Τομέα  Αθηνών,  για  ένα  έτος  συνολικού  προϋπολογισμού 
48.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

1) το  Ν.  3852/07.06.2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

2) τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010)  «Οργανισμός 
της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο 
με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3) το  Ν.  2286/95  «προμήθειες  του  Δημοσίου  τομέα  και  ρύθμιση  συναφών 
θεμάτων».

4) Του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.  247/Α/95)  άρθρο 84 « Περί  ∆ηµοσίου Λογιστικού , 
ελέγχου  των  ∆απανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις».όπως 
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σύµφωνα  µε  Ν.  3871/2010(φεκ  141/Α/2010) 
«∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» .

5) το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
6) το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 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.

7) την  9/4-1-2011  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «Ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών»,

8)  την  υπ’  αριθμ.  5686/9-1-2013  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/21-1-2013,

9) 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.

1

ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7Λ7-64Δ

14PROC001866836 2014-02-12



10) τις  υπ’  αριθμ.   22824  και  22808/31-1-2014  αποφάσεις  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  για  τη  συγκρότηση:  α)  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και 
Δυτικού  Τομέα  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  των  Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης έτους 2014, και β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2014 των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου 
και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

11) την με αρ. 432/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 
σκοπιμότητας  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  κτιρίων  του 
Βόρειου Τομέα Αθηνών.

12) την  με  αριθ.  2983/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της 
Περιφέρειας  Αττικής,  για  έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης,  ύψους 
48.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  για  την  καθαριότητα  των 
κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών που βρίσκονται 
επί  της  Λ.  Μεσογείων  448  και  Λ.  Μεσογείων  372,  με  την  διαδικασία  του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

13) την  με  αρ.  πρωτ.  312  /2  -1-2014  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:ΒΙΨ97Λ7-Ω2Α)

ΚΑΛΕΙ 

Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο,  στη Δ/νση Οικονομικών 
Βορείου  Τομέα,  Τμήμα  Προμηθειών,  Λ.  Μεσογείων  448,  Τ.Κ.  153  42  Αγία 
Παρασκευή,   3ος  όροφος,  τηλέφωνο  :  213  2100516,  fax :213  2100602   από 
την  12/02/2014 μέχρι και την   25/02/2014, και ώρες 9:00 – 13:30 (σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής να έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέσα σε αυτό το 
χρονικό  όριο),  έγγραφες  σφραγισμένες  οικονομικές  προσφορές,  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από 
προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής 
www  .  patt  .  gov  .  gr   , στο e-procurement και στο diavgeia.gov.gr  

                     ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
3Ος ΟΡΟΦΟΣ
305 ΓΡΑΦΕΙΟ

    26/02/2014  ΤΕΤΑΡΤΗ 10.30 π.μ.

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

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
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A.  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν,  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. 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).  

4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ανάλογα έργα, κατά την τελευταία 
τριετία,  αποδεικνυόμενη  με  σχετικά  έγγραφα  (βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης 
υπηρεσιών ή συμβάσεις).

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνήσιου  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.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται από τον ανάδοχο γίνεται 
στο παράρτημα A’ της παρούσας.

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνήσιου  υπογραφής στην οποία:

α)  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  και  ο  χρόνος  ισχύος  της 
προσφοράς.
β)  να  αναγράφεται  ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
παρούσας  διακήρυξης,  της  οποίας  έλαβαν  γνώση  και  αποδέχονται  πλήρως  και 
ανεπιφύλακτα.
γ) 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.Δ. 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 και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης,

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 
 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η 

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)  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να 
είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.    

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 ΦΠΑ.
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Προσφορά  που  δεν  αντιστοιχεί  ακριβώς  με  τις  ζητούμενες  από  την  παρούσα 
πρόσκληση υπηρεσίες, 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.

Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία 
γίνεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.
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.
Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών γίνεται στο Παράρτημα Β’ 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
H οικονομική  προσφορά  θα  συμπληρωθεί  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του 
Παραρτήματος Γ’.

Η  Δαπάνη  θα  προκύψει  σε  βάρος  του  ΚΑΕ  0875,  του  Ε.Φ.02.072  του 
προϋπολογισμού του 2014. 

Ανάδοχος  θα  αναδειχθεί  εκείνος  ο  οποίος  θα  προσφέρει  τη  συνολικά 
χαμηλότερη  τιμή  σε  ευρώ,  πλέον  Φ.Π.Α.,  εφόσον  καλύπτονται  οι  τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, 
σε περίπτωση που εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
του  αναδόχου  της  οποίας  αφορά  η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή αυτών των υπηρεσιών 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από 
την  Οικονομική  Επιτροπή  (Συγγρού  15-17,  6  ος   όροφος,  αίθουσα  Περιφερειακών   
Επιτροπών).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ–ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χώροι καθαρισμού των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών είναι οι εξής:

Α/Α ΚΤΙΡΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

1 Λ.  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  448  Τ.Κ.  153  42  ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3.680,00  τ.μ.  (Ισόγειο, 
1ος, 2ος, 3ος όροφος)

2 Λ.  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  372  Τ.Κ.  153  41  ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

552,68  τ.μ.  (1ος,2ος,3ος 

όροφος)
ΣΥΝΟΛΟ 4.232,68 τ.μ.

Οι  Εκτελούμενες Εργασίες του Αναδόχου είναι οι εξής:

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κοινόχρηστοι 
χώροι :
Διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα (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, σκούπισμα 
– καθάρισμα μοκετών όπου υπάρχουν.

Τζάμια Εξωτερικά 
(για  όσα  δεν 
απαιτείται  ειδικό 
συνεργείο 
καθαρισμού)
Τζάμια Εσωτερικά

   1 φορά 
   το μήνα Καθαρισμός Τζαμιών

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, 
Νιπτήρες

Σχολαστικός 3 
φορές  την 
εβδομάδα 

Σκούπισμα,  σφουγγάρισμα,  άδειασμα 
καλαθιών,  καθαρισμός  καθρεπτών, 
απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων – 
λεκανών,  βρυσών,  δαπέδου  –  χλώριο  - 
απολυμαντικό.

Ανελκυστήρας 3  φορές  την 
εβδομάδα 

Καθαρισμός  εσωτερικού  χώρου  και 
καθρεπτών όπου υπάρχουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

-Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
-Τη  συλλογική  σύμβαση  εργασίας,  στην  οποία  υπάγονται  οι  εργαζόμενοι,  σε 
αντίγραφο.
-Κατάσταση η οποία 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 
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 Δημόσιου Τομέα.
δ) εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία.
ε)  Το  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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς. Οι 
τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών  των 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  Κεντρικού,  Νοτίου,  Βορείου  και  Δυτικού  Τομέα  της 
Περιφέρειας Αττικής και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης έτους 2014, 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 τη 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 ορισθεί από την Υπηρεσία.

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.
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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 έγιναν δεκτές 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 . 

5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετασχόντων  στον 
διαγωνισμό.

Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  παράρτημα  Α’  της 
παρούσας, το οποίο θα επισυναφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του μειοδότη.

2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ανάδοχος παρατείται από κάθε αξίωση 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 αξίωση 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  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%
-Χαρτόσημο  2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
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-0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
 (Ν.4013/2011- ΦΕΚ 204/τ.Α’/15 -9- 2011).
-Τέλος Χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης.
-ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου.
-Φόρος Εισοδήματος (8% επί της καθαρής αξίας).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η  Δαπάνη  θα  προκύψει  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού 
έτους  2014  της  Περιφέρειας  Αττικής  –  Περιφερειακής  Ενότητας  Βόρειου 
Τομέα, Ε.Φ.02.072, ΚΑΕ 0875.

3.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007)

1.Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, 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 8 α του Π.Δ. 
118/2007.
2.Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ/σης 
Οικονομικών  της  Π.Ε.  Βορείου  Τομέα  Αθηνών  της  Περιφέρειας  Αττικής, 
Μεσογείων  448,  Αγ.  Παρασκευής,  Τ.Κ.  15342,  3ος   Όροφος,  για  την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών του 
άρθρου  του  Π.Δ.  118/2007  και  Προσφυγών  του  Ν.  3886/2010  της  Π.Ε. 
Βορείου Τομέα ως εξής:

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 το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του 
φορέα  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό,  ήτοι  την  Γνωμοδοτική  Επιτροπή 
Αξιολόγησης  Ενστάσεων  επί  των  Διαγωνισμών  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 Διαγωνισμού.

β)  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  που 
αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προσφέροντα 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 
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αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  και  εκδίδεται  η  σχετική  Απόφαση  μετά  από 
γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέρονται σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 
της υποβολής της.

γ) Κατά  της διενέργειας του Διαγωνισμού 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  Διαγωνισμών  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  8 α  του  Π.Δ.  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 Διαγωνισμών 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 τη 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.Δ. 
118/2007 να υποβάλλει 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.
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 Διαγωνισμών και Προσφυγών.
Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιαδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.
4.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 
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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’’).
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