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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                        
ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
          (Ε.Τ.Α.Α.)                                                                    Αθήνα,         /          /                                        
                                 Αριθ. πρωτ: 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση    : Μάρνη 22,  Αθήνα                   

 Ταχ. Κώδικας: 104 33                                           
Πληροφορίες : Ζ. Ραζής                              
Τηλέφωνο      : 210 5217 312 

 Fax                 : 210 5217 315                                                               
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2010 
ΝΕΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. –  
 

( περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Γ) 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 

(Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

1.2 Του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α/15-7-10) «Νέο Ασφαλιστικό 

(Συνταξιοδοτικά),εργασιακά, επενδύσεις Φ.Κ.Α., ρύθµιση οφειλών κλπ» άρθρο 68 

1.3 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.4 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «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». 



2 
 

1.5 Του ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8.9.1997) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». 

1.6 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

2. Τις εγκυκλίους: 

2.1 Φ.80000/5060/977/9-3-2009 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Γ.Γ.Κ.Α.) 

3. Τις αριθµ. 83/10-06-2010 θέµα 13ο , 103/21-10-2010 θέµα 39ο και 103/21-

10-2010 θέµα 39Β αποφάσεις του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

4. Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση 

εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Νέο πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για 

την επιλογή συνεργείου καθαρισµού που θα αναλάβει το έργο  της 

καθαριότητας των γραφείων που στεγάζονται οι Ενιαίες Υπηρεσίες Ε.Τ.Α.Α., 

Μάρνη 22, όπως αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Γ και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές 

πρέπει να υποβληθούν µέχρι την 05 Νοεµβρίου 2010, ώρα 12:00, στο                                                     

πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22,  2ος όροφος. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22,  2ος 

όροφος αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00  
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 5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 12η  ώρα της 05ης  Νοεµβρίου 2010 δεν 

θα λαµβάνονται υπόψη. 

 6. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για 

µέρος µόνο του υπό εκτέλεση έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του 

υπό εκτέλεση έργου. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

    α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,  

    β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

    γ. Οι συνεταιρισµοί, 

    δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ΄ όσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύµβασης. 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 

λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007. 

10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το 

τµήµα προµηθειών  του Ε.Τ.Α.Α. – κος Ζ. Ραζής, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ο 

όροφο,  αριθµός τηλεφώνου:. 210 5217312 ή 210 5217304, αριθµός τηλεοµοιότυπου  

(fax): 210 5217315 

11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

  11.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

  11.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

  11.3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

    

                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 
                                     ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Ετήσια δαπάνη 25.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.  

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ε.Τ.Α.Α. –                                                                        
ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ε.Τ.Α.Α. – Γραφεία Ενιαίων Υπηρεσιών ΕΤΑΑ, 
Μάρνη 22, 104 33, Αθήνα 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 ΕΠΙ % 

Μ.Τ.Π.Υ. 3%,  
Χαρτόσηµο   Μ.Τ.Π.Υ  2,4% επί του 3% 
Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8% 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., 
Μάρνη 22,  2ος  
όροφος  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ∆.Σ., 2ος όροφος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 

 

2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν στο 

πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. έγγραφες σφραγισµένες 

προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

3. Οι εργολάβοι που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν, εφόσον το 

επιθυµούν, να επισκεφτούν τα γραφεία που στεγάζονται οι Ενιαίες Υπηρεσίες του 

ΕΤΑΑ προκειµένου να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη των χώρων καθαρισµού για 

τους οποίους καλούνται να δώσουν προσφορά. 

4. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από το πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α. και παραδίδονται  στην αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

5. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 14η  ώρα , της 04ης Νοεµβρίου 2010.  

6. 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. 

7. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια 



6 
 

όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της 

εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 

αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 

διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που 

υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

8. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου και το Νο της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Η Ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» 

9. Στο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και τα οποία είναι 

τα ακόλουθα: 

• ∆ήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ.8 του ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί 

στον προσφέροντα αυτός οφείλει εντός 5 (εργάσιµων) ηµερών από τη σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση να προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά: α) απόσπασµα 

Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριµήνου, β) πιστοποιητικό φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας, γ) πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού 

Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος καθώς και το 

ειδικό επάγγελµα που ασκεί, δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας, ε) 

πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία, στ) κατάσταση απασχολουµένων της εταιρείας τόσο σε 4ωρη όσο και 

σε 8ωρη απασχόληση, η οποία πρέπει να εναρµονίζεται µε την οικεία (κλαδική) 

Σ.Σ.Ε., επικυρωµένη από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου. 

• Στη προσφορά των επιχειρήσεων πρέπει µε ποινή αποκλεισµού  
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Α) να αναγράφεται: 

1. ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο 

2. οι ηµέρες και ώρες εργασίας 

3. η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 

4. το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο 

5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

6. τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο 

      Β) να επισυνάπτεται: 

1. αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόµενοι 

• Στον ίδιο φάκελο θα περιέχεται και ένας άλλος µικρότερος σφραγισµένος 

φάκελος µε   την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> στον οποίο θα 

περιέχεται το πρωτότυπο και αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του 

συµµετέχοντος. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά αλλιώς θα θεωρηθεί ότι 

περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. Στην οικονοµική προσφορά πρέπει οι 

προσφέροντες να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής 

υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

10. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή 

είναι σε δέσµευση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει 

το δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό εάν κατά την κρίση του οι 

τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο. 
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12. Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο – µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού 

– θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης µε το Ε.Τ.Α.Α. εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% τις τιµή κατακύρωσης (υπολογιζόµενη σε 

ετήσια βάση), άνευ Φ.Π.Α. και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου η 

οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον εργολάβο µετά τη λήξη 

της σύµβασης. 

13. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 

έγγραφη ειδοποίηση του και να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησης 

του, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα έγγραφα που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση που αναφέρθηκε παραπάνω (βλέπε παρ. 9).  

14. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του ο εργολάβος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

15. Στο τέλος κάθε µήνα ο εργολάβος θα εκδίδει τιµολόγιο και η πληρωµή θα γίνεται 

µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

16. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή 

άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο εργολάβος για την 

εκτέλεση των συµφωνηθέντων από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία 

υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή 

οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και 

υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/15-7-2010. 

17. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 

περί καταβολής των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., της τήρησης 

του νόµιµου ωραρίου, των ασφαλιστικών καλύψεων, των όρων υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε τον εργολάβο. 

18. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι 

ουσιώδεις και δεσµεύουν τον εργολάβο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή 

περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα 

την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου 
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κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του 

κοινοποιηθεί νόµιµα. 

19. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την 

αθέτηση οποιουδήποτε όρου από την πλευρά του εργολάβου. 

20. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 

138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 

της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 

όχληση από τον συµβασιούχο. 
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      Ανήκει στη διακήρυξη  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Καθαρισµός των τριών ορόφων (ηµιώροφου, 1ου και 2ου συνολικής έκτασης 700 

τµ περίπου) του κτιρίου της οδού Μάρνη 22 µετά τη λήξη του ωραρίου των 

υπαλλήλων και συγκεκριµένα εκτέλεση των κάτωθι εργασιών σε καθηµερινή βάση 

(εργάσιµες ηµέρες). 

α/ Σκούπισµα και σφουγγάρισµα και των τριών ορόφων 

β/ Ξεσκόνισµα των γραφείων και γενικά των επίπλων 

γ/ Σχολαστική καθαριότητα στις τουαλέτες και τοποθέτηση χαρτιών υγείας, 

χαρτοπετσετών, σαπουνιών, αντισηπτικών κλπ τα οποία θα διατίθενται από τον 

εργοδότη µία φορά το µήνα 

δ/  Άπαξ το µήνα γενική καθαριότητα όλων των χώρων καθώς των πρεβαζιών και των 

εσωτερικών και εξωτερικών τζαµιών των χώρων λειτουργίας των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

ε/ Αποκοµιδή των πλαστικών σακουλών από τα καλάθια αχρήστων (γραφείων και 

τουαλετών) – τοποθέτηση νέων και µεταφορά των σκουπιδιών στο χώρο 

συγκέντρωσής τους.  

στ/ Τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

ζ/ Να διατεθούν δύο εργαζόµενες καθαριότητας και να τηρούν συγκεκριµένο ωράριο 

από τις 15.00 έως τις 19.00 καθηµερινά (τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως). Η εργασία θα 

είναι πενθήµερη (εργάσιµες ηµέρες). 

η/ Πλύσιµο τοίχων άπαξ κάθε τρίµηνο. 

 


