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ΣΧΕΤ.  : α. Ν.Δ 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε-
νόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251)

β. Ν.4172/13 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και Άλ-
λες Διατάξεις»

γ. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό
και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143)

δ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ-
πηρεσιών (Α΄ 147)

ε. ΦΕΚ 1157/2017 «Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Λειτουρ-
γίας Παιδικών Σταθμών – Μονάδων Απασχόλησης Βρεφών και
Νηπίων»

στ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελ-
ληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατά-
ξεις.» (Α΄ 184)

ζ. N.4782/21 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότε-
ρες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της α-
σφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και
την υγεία.” (ΦΕΚ Α΄36/09-03-21)

η. Φ.802/1/1225638/Σ.2565/27 Μαϊ 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3
θ. Φ.810/30/495703/Σ.4594/21 Δεκ 22/ΓΕΣ/Γ3/4
ι. Φ.814/23/18514/Σ.606/06 Μαρ 23/IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/6

1. Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ζ) σχετικών

β. Τα (θ) και (ι) σχετικά και τα οικονομικά στοιχεία της ισχύουσας
σύμβασης, βάση των οποίων εκτιμήθηκε η αξία της νέας σύμβασης, σε βάρος πι-
στώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ και Ειδικού Φορέα (ΕΦ) ΓΕΣ: 1011.202.0000000, οικονομι-
κού έτους 2023 επί ΑΛΕ 24-2.02-04.001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
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Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΒΝΣΞ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί μόνο στη βάση της
χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.

2. Οι Γενικοί Όροι (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»), οι Ειδικοί Όροι (ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β») και η Τεχνική Περιγραφή (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), καθορίζουν
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

3. Η συνολική προϋπολογισθείσα  δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ (17.353,00€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

4. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
υπέρ δημοσίου, συνολικού ποσοστού 4,1996 % επί της καθαρής αξίας της σύμβα-
σης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος
(ΦΕ) σε ποσοστό 8 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης μειωμένη κατά τις
παραπάνω κρατήσεις (4,1996 %), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.

5. Λεπτομέρειες και διευκρινήσεις, θα παρέχονται από το 4ο Επιτελικό
Γραφείο/Τμήμα 6 της IV ΤΑΞΥΠ (εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00 Ω, τηλ.
2541035809/2541035441).

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ,
μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια του Σταθμού στα τηλέφωνα,
2541034955/2541071445, προκειμένου να λάβουν γνώση των χώρων, λαμβάνο-
ντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενάντια στη διασπορά του COVID-19 (μά-
σκα, χρήση αντισηπτικού χεριών κ.λπ.).

7. Το σχέδιο της διαταγής μονογραφήθηκε από την IV ΤΑΞΥΠ/ΔΟΙ.

8. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
«ΚΗΜΔΗΣ» από την IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/6.

9. Τα Επιμελητήρια Νομού Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας, παρακα-
λούνται για την ενημέρωση των μελών τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη
συμμετοχή, καθώς και για την τοιχοκόλληση του παρόντος εγγράφου στους πίνα-
κες ανακοινώσεών τους.

10. Οι Δήµοι Ξάνθης, Καβάλας και Κομοτηνής παρακαλούνται όπως α-
ναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

11. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή και τις ενέργειές σας.

12. Το Δ΄ΣΣ/Β2 και ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, προς τους οποίους κοινοποιείται το
παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
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13. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης, Τμχης
ΙV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/6, Τηλ.  254103-5809.

Ταξίαρχος Γεώργιος Ζουμπανιώτης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Γενικοί Όροι
«Β»
«Γ»

Ειδικοί Όροι
Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
Αποδέκτες για Πληροφορία
Δ΄ ΣΣ/Β2
ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ
IV ΤΑΞΥΠ/4οΕΓ/6 – ΔΥΓ – ΔΟΙ
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δήμος Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας, ΤΚ 67132, Ξάνθη, email:protocol@cityofxanthi.gr)
ΔήμοςΚαβάλας (Κύπρου 10, ΤΚ 65403, Καβάλα, email: protocolo@kavala.gov.gr)
Δήμος Κομοτηνής (Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή, email:dkomot@otenet.gr)
Επιμελητήριο Ξάνθης [Βασ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 67100, Ξάνθη (FAX: 25410 25987
– τηλ. 25410 25105), email: info@ebex.gr]
Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης[Βασ. Γεωργίου 2β, ΤΚ 69100, Κομο-
τηνή (FAX : 25310 26714 – τηλ. 25310 36831), email:info@everodopi.gr]
Επιμελητήριο Καβάλας  [Ομονοίας 50Α, ΤΚ 65302, Καβάλα (FAX: 2510 835946 – τηλ.
2510 222212), email: info@chamberofkavala.gr]
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν:
α. Φυσικά Πρόσωπα
β. Νομικά Πρόσωπα
γ. Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών/Συνεταιρισμοί που θα πρέπει να

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συ-
νέχεια της παρούσας, συμφώνως του άρθρου 25 του Ν.4412/16.

2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8 Απρ
22 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων:

α. Προβλέπεται η απαγόρευση ανάθεσης ή συνέχισης εκτέλεσης
οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης, που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, σε ή με:

(1) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή
φορέα, που έχει έδρα του στη Ρωσία.

(2) Νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, του οποίου τα δι-
καιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%), οντότητα αναφερόμενη στην παρ. 2α(1) της παρούσης.

(3) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενερ-
γεί εξ ονόματος ή κατ΄ εντολή οντότητας αναφερόμενης στις παρ. 2α(1)-(2) της πα-
ρούσης, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα
τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή ο-
ντοτήτων, στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για
τις δημόσιες συμβάσεις.
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β. Ο υπόψη Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα κράτη
μέλη και ισχύει άμεσα από την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από τις 9 Απρ 22.

ΑΡΘΡΟ 2o

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σε φυσική μορφή μαζί με την οικονομική
προσφορά τους ως Προσθήκη «3/Β» της παρούσης, τα στοιχεία του άρθρου 9 των
ειδικών όρων της παρούσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκτυπωμένη
μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr στην οποία:

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας που συμμετέχουν
και ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφο-
ράς τους :

(1) Δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου
73 και 74 του Ν.4412/2016.

(2) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή δικαστήριο, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες ή βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(3) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

(4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

2. Για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης να συμπεριληφθούν εμπρό-
θεσμα εντός του φακέλου της προσφοράς και τα παρακάτω δικαιολογητικά (η μη
προσκόμιση τους δεν υπέχει ποινή αποκλεισμού της διαδικασίας ως τα στοιχεία της
παρ.1, όμως κωλύει την έκδοση απόφασης και απαιτούνται):

(1) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

(2) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

(3) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κύ-
ριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

(4) Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικη-
τικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ-
σεων σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(5) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (του νόμιμου εκπροσώ-
που της εταιρείας), ή ελλείψει αυτού, Υπεύθυνης Δήλωσης ή ισοδυνάμου εγγράφου
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που εκδίδεται από αρμόδια Δικαστική Αρχή, του τελευταίου τριμήνου, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτετε σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016. (Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μη-
τρώου εφαρμόζεται επίσης και στο πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε τελε-
σίδικη καταδικαστική απόφαση και είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στις περι-
πτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου1).

(6) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή δικαστήριο, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδι-
κασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχετε ανα-
στείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές δια-
τάξεις νόμου.

(7) Εγγυητική Επιστολή, στα πλαίσια των διατάξεων των (α)
και (β) σχετικών, από Πιστωτικό Ίδρυμα (τράπεζα) ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακα-
ταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&.Δ), με αιτιολογία «Εγ-
γύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της ……. », συνολικού ποσού
…………………….και διάρκειας τουλάχιστον ………….. ετών, σύμφωνα με τα δια-
λαμβανόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος [Θα ζητηθεί κατόπιν της έκδοσης της
απόφασης, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού/σύμβασης].

(8) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ-
πτει αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, οι τυχόν αλλαγές
στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης,
εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ως κριτήριο επιλογής καταλληλόλητας
της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

(9) Άδεια  λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού
προσώπου και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, καθώς και αριθμό έγκρισης
εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσημη κρατική αρχή).

(10) Συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης αποδοχής όρων
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ως Προσθήκη «2/Β», της παρούσης.

(11) Συμπληρωμένο το έντυπο συμμόρφωσης προς τεχνική
περιγραφή του Παραρτήματος «Γ», ως Προσθήκη «1/Γ», της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3o

Χρόνος και Υποβολή Προσφορών

1 Ν.4412/16, άρθρο 73
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1.      Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να καταθέσουν τις
προσφορές, την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά του άρθρου 2 των ειδι-
κών όρων της παρούσης, μέχρι 27 Μαρ 23 και ώρα 10:00.

2. Οι προσφορές θα παραληφθούν από το IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ/6 , είτε τα-
χυδρομικώς, είτε ιδιοχείρως (Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ»,
Ξάνθη, ΤΚ: 67100, Τηλ. 2541035809/2541035441).

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
ανωτέρω καθοριζόμενα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω η-
μερομηνία και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες,
ακόμα και αν ταχυδρομήθηκαν εμπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 4o

Προσφορές

1. Η προσφορά να είναι σαφής, πλήρης και γραμμένη στην ελληνική
γλώσσα. Δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις, να μην
περιέχει ασάφειες ή αοριστίες που να δημιουργούν αδυναμίες εκτιμήσεων και να
μην αναφέρεται σε δεσμεύσεις και όρους που δεν περιέχονται ή έρχονται σε αντί-
θεση με τους όρους του παρόντος.

2. Να αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ καθαρά, ολογράφως
και αριθμητικά. Η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να περιέχει το Φόρο της Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).

3. Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

4. Να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της επιχείρησης ή η ιδιότητα του
διαγωνιζομένου, η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος και της κατοικίας του, το
τηλέφωνο και τα στοιχεία της ταυτότητας του προμηθευτού.

5. Υποβληθείσες προσφορές που θα υπερβαίνουν την ανώτατη εκτιμώ-
μενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 5o

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει το συμμετέχοντα στη διαδικασία προ-
μηθευτή, για 60 ημέρες από την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας.

2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου
από τη πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6o

Αντιπροσφορές
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Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7o

Έλεγχος Προσφορών

Ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή  της IV
ΤΑΞΥΠ, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στην ιεραρχία της Ταξιαρχίας για την
απευθείας ανάθεση ή μη.

ΑΡΘΡΟ 8o
Κριτήριο Ανάθεσης

1. Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας και την τελική επιλογή
του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη τιμή της κάθε οικονομικής προσφοράς, συ-
νυπολογιζομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρ-
θρου.

2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, θα πρέπει να γίνεται μόνο με δύο δε-
καδικά ψηφία, είτε χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς είτε όχι. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκα-
δικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο
του πέντε (στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία).

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες.

5. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρί-
πτεται σαν απαράδεκτη.

6. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς, πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 88
του Ν.4412/2016 και αν δεν αιτιολογούνται επαρκώς, θα απορρίπτονται.

7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε εργολά-
βοι υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά. Σε περίπτωση άρνησης απορρίπτονται.

8. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν
τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 90 του Ν.4412/16.

9. Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα
παρακάτω στοιχεία:

α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την τεχνική
περιγραφή της πρόσκλησης.
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β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κατά το άνοιγμα των προ-
σφορών.

γ. Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν
σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

10. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή
προσφοράς, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως απο-
δεκτές, με βάση τους όρους της παρούσης.

11. Η ανάθεση στον προμηθευτή, θα γίνει από το Διοικητή της ΙV ΤΑΞΥΠ,
μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
της Ταξιαρχία.

ΑΡΘΡΟ 9o

Ανακοίνωση Ανάθεσης

1. Ο προμηθευτής, ο οποίος θα αναδειχθεί μειοδότης θα προσκληθεί να
προσέλθει εντός 10ημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης, για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας στην ΙV ΤΑΞΥΠ/4o ΕΓ την εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Εάν ο προμηθευτής στον οποίον ανακοινώθηκε η ανάθεση, δεν προ-
σέλθει για υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, κατά το άρθρο 105 του
Ν.4412/2016.

3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για ανάθεση, θεωρείται ότι έ-
γινε νόμιμα εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτό τοι-
χοκολληθεί στα γραφεία της Ταξιαρχίας ή στη διεύθυνση που δόθηκε κατά τη διεξα-
γωγή του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10o

Εγγυήσεις

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της ο-
ποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της τελικής αξίας της σύμβασης, χρονικής
διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών από την ημέρα έναρξης παροχής των υπηρεσιών
καθαριότητας.

2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο-
µικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρα-
κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆α-
νείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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3. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει στην περί-
πτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβα-
σης και της πλήρους συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τους όρους της σύμβα-
σης και τις σχετικές διατάξεις.

5. Κατά τα λοιπά αναφορικά µε τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
Ν.4782/21.

6. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ως Προσθήκη
«1/Β», της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 11o

Άλλοι Γενικοί Όροι

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του, ολικά ή μερικά, σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Ο μειοδότης προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία για προσωπικό που θα απασχολήσει
(εργατικά ατυχήματα, κανονική μισθοδοσία, κ.α.).

3. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας σύμ-
βασης λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προ-
σφυγή, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

4. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή του Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου των ΕΔ, των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων
Δυνάμεων, που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόσθηκαν οι όροι συμ-
βάσεων και συμφωνιών, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον προμη-
θευτή για οποιαδήποτε αιτία και εάν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

5. Οι συμβάσεις κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, όπως προσφορά, δια-
κήρυξη και απόφαση ανάθεσης, στο οποίο τούτο στηρίζεται, εκτός από προφανή
σφάλματα ή παραδρομή.

6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φό-
ρων, τελών, κ.λ.π. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην
τιμή,  αναπροσαρμογή, αναθεώρηση ή αυξομείωση αυτής από την  υπογραφή της
σύμβασης και για το διάστημα που διαρκεί αυτή.

7 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία (ή επιχείρηση):
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α. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών πε-
ριγραφών και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην περί-
πτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις,
από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή (κατά
περίπτωση) της Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέ-
ρειες στην προσφορά των προμηθευτών.

β. Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο
τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από τον χρόνο αποστρατείας τους.

8. Η σύμβαση διέπεται από τον ισχύοντα Ν.4412/2016.

Συνταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Παρθένης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1o

Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας είναι η ανάδειξη αναδόχου πα-
ροχής υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ, συνολικής επιφάνειας
459,3 τ.μ., για 7 ώρες ημερησίως και 5 εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα
έως και Παρασκευή), εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους, δεκαεπτά χιλιά-
δων και τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ (17.353,00 €) και χρονικής διάρκειας δώ-
δεκα (12) μηνών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 2o

Διεξαγωγή

1. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεση, θα γίνει κατόπιν κατάθεσης των
έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών μέχρι 27 Μαρ 23 και ώρα 10:00.

2. Οι προσφορές που θα δοθούν, θα αναφέρονται σε τιμή κατά μονάδα,
χωρίς ΦΠΑ.

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καθίσταται αναγκαίο να πε-
ριλαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία που αποσκοπούν στη διασφάλιση των εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εταιρίες και πρέπει υποχρε-
ωτικά να εξειδικεύονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στις οικονομικές προσφορές, ανε-
ξαρτήτως ανάθεσης ή διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν:

α. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ. Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται
οι εργαζόμενοι. Επισημαίνεται ότι καθίσταται υποχρεωτικό να επισυνάπτεται στην
προσφορά αντίγραφο της υπόψη σύμβασης.

δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσης νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολο-
γισθέντα ποσά.

στ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται
για καθαρισμό χώρων.

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η





Β-2

4. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι στην εκάστοτε υποβληθείσα προ-
σφορά πρέπει να υπολογίζεται ένα εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής
των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νό-
μιμων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων.

5. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ως Προσθήκη «3/Β», της παρού-
σης.

ΑΡΘΡΟ 3o

Επανάληψη Διαγωνισμού

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως
προς τη σύναψη συμφωνίας με απευθείας ανάθεση, κριθούν τελικά ασύμφορα για
την Υπηρεσία, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

2. Η Ταξιαρχία για οποιαδήποτε λόγο κρίνει αυτή, δύναται να προβεί στη
ματαίωση της παραπάνω διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 4o

Διάρκεια Ανάθεσης

1. Η ανάθεση θα είναι διάρκειας 12 μηνών, με την προαίρεση της ανανέ-
ωσης μέχρι υπογραφή νέας σύμβασης.

2. Η Ταξιαρχία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υλοποίηση της σύμ-
βασης, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του μειοδότη, χωρίς να ισχύουν τα κα-
θοριζόμενα χρονικά όρια, εφόσον αυτό υπαγορευθεί από υπηρεσιακές ανάγκες, ή
διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η χρηματοδότησή της από το ΓΕΣ/Γ3.

ΑΡΘΡΟ 5o

Πληρωμή – Δικαιολογητικά - Κρατήσεις

1. Η εξόφληση θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Η πληρωμή του
ΜΕΙΟΔΟΤΗ θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, με εντολή πληρωμής από το Δ’ ΕΛΔΑΠ, με βάση
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εξοφλημένο από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ
και θεωρημένο ή διάτρητο από την Οικονομική Εφορία, εφόσον δεν απαλλάσσεται
της θεώρησης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που να αναφέρει την ένδειξη
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη όταν το τιμολόγιο δε φέρει την εν λόγω
ένδειξη.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ,
εφ’ όσον το ακαθάριστο προς πληρωμή ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για ποσό πάνω
από 3.000,00 €.
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2. Το ΜΕΙΟΔΟΤΗ βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις (συνολικά 4,1996
%) υπέρ φορέων στην αποφορολογημένη τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών (χω-
ρίς ΦΠΑ), οι οποίες αναλύονται ως εξής:

α. 4% υπέρ ΜΤΣ.

β. 0,083 % υπέρ χαρτοσήμου.

γ. 0,0166 % υπέρ ΟΓΑ.

δ. 0,01 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

3. Δυνάμει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, θα παρακρατηθεί Φόρος
Εισοδήματος (Φ.Ε.) σε ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας των εργα-
σιών, μειωμένο κατά τις παραπάνω κρατήσεις (4,1996 %). Για την παρακράτηση
αυτή θα εκδοθεί ανάλογη υπηρεσιακή βεβαίωση.

4. Πλέον των παραπάνω, επιβαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ
διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων.

5. Επιπλέον δικαιολογητικά:

α. Μηνιαίο πρόγραμμα καθαριότητας

β. Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας Ατομικής Πε-
ριοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του αναδόχου – εργολάβου για όλους τους μήνες που
αφορούν την δαπάνη.

γ. Εξοφλητικές αποδείξεις του εργοδότη προς το προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες

1. Η μη τήρηση, από μέρους του ΜΕΙΟΔΟΤΗ, όρων της σύμβασης, συ-
νεπάγεται τα παρακάτω:

α. Έγγραφη σύσταση για τις δύο (2) πρώτες παραβάσεις.

β. Πρόστιμο ίσο με το 15% της εγγυητικής επιστολής, σε περί-
πτωση τρίτης (3) παράβασης.

γ. Εάν και πάλι επαναληφθεί αυτό, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ κηρύσσεται
έκπτωτος, το δε ποσό της εγγυήσεως περιέρχεται υπέρ πόρων ΜΤΣ.

2. Η επιβολή των προστίμων και η κήρυξη του ΜΕΙΟΔΟΤΟΥ ως έκπτω-
του θα ενεργούνται κατόπιν αποφάσεων του Διοικητή της Ταξιαρχίας, μετά από ει-
σήγηση του Διευθυντού του 4ου ΕΓ.

3. Η είσπραξη του προστίμου, εάν επιβληθεί τέτοιο, θα γίνει μέσα σε 20
ημέρες από την επιβολή του, υπέρ των πόρων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
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από το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο προμηθευτής ή το ποσό που οφείλει να
καταθέσει ο ίδιος υπέρ των πόρων του ΜΤΣ, προσκομίζοντας διπλότυπη απόδειξη.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης του προστίμου εντός 20 ημερών, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να κα-
ταπέσει υπέρ Μ.Τ.Σ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβα-
σης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στο ΜΕΙΟΔΟΤΗ, αλλά μετατίθενται οι
συμβατικές προθεσμίες παροχής των υπηρεσιών του με απόφαση του Δκτή της Τα-
ξιαρχίας, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία.

2. Η απόδειξη των γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία, βαρύνει το
ΜΕΙΟΔΟΤΗ και όχι τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

3. Ως ανωτέρα βία καθορίζεται:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των ερ-
γασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του
ΜΕΙΟΔΟΤΗ.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγών.

η. Υγειονομική φυσικογενής κρίση (πανδημία)

4. Τα γεγονότα που συνιστούν ανώτερη βία παροχής εκτέλεσης σύμβα-
σης πρέπει να δηλωθούν εγγράφως από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ μέσα σε ανατρεπτική προ-
θεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να προσκομίσει στην Υπη-
ρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Τα  ανωτέρω  γεγονότα  πρέπει  να  αναφέρονται εγγράφως στην Υ-
πηρεσία αυθημερόν.

6. Απεργίες Γενικές  ή  του προσωπικού  του  αναδόχου  δεν  συνι-
στούν ποτέ λόγο ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Έκπτωση ΜΕΙΟΔΟΤΗ – Συνέπειες Έκπτωσης
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1. Η κήρυξη του ΜΕΙΟΔΟΤΗ ως έκπτωτου, έχει τις παρακάτω συνέπειες
αθροιστικά ή διαζευκτικά:

α. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ).

β. Πρόσκληση και ανάθεση των της υπηρεσίας καθαριότητας με
ανάθεση σε άλλη εταιρεία, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου κάθε διαφορά
τιμής, σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνει με τιμή μεγαλύτερη από τη
συμβατική, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η σύμβαση, εισπράττοντας το ποσό
αυτό από τον ίδιο, από τυχόν υπόλοιπα που οφείλει η Στρατιωτική Υπηρεσία ή σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπη-
ρεσίας, για κάθε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση
του ΜΕΙΟΔΟΤΗ να πραγματοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που του ανατέθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Υποχρεώσεις Μειοδότη

1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται στο συνεργείο καθαριότητας
θα είναι ελληνικής υπηκοότητας.

2. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ αποδέχεται τις προβλεπόμενες από την Υπηρεσία,
διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο του προσωπικού από το
Στρατόπεδο.

3. Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι κατά κανόνα σταθερό και δε
θα εναλλάσσεται, θα εξουσιοδοτηθεί δε από το 2ο Επιτελικό Γραφείο της Ταξιαρχίας
και θα φέρει ανάλογη καρτέλα με τα στοιχεία του.

4. Με την έναρξη της ισχύος της σύμβασης, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ πρέπει να
προσκομίσει τα στοιχεία και δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες των προσώπων του
προσωπικού, που πρόκειται να εργασθεί, προκειμένου να  εγκριθεί η άδεια εισόδου
τους και να εκδοθούν δελτία εισόδου.

5. Σε περίπτωση που κατ΄ εξαίρεση, το προσωπικό εργασίας αλλάξει
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να προβεί και πάλι
στις ανωτέρω ενέργειες.

6. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ οφείλει να ελέγχει την ευπρέπεια και κοσμιότητα του
προσωπικού, το οποίο θα εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας.

7. Επιπλέον, υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών που θα προ-
καλέσει το προσωπικό του συνεργείου στις εγκαταστάσεις του ΒΝΣ.

Άρθρο 10ο

Τελικές Διατάξεις
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1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του, ολικά ή μερικά, σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ βαρύνεται αποκλειστικά με όλες τις υποχρεώσεις,
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, για προσωπικό που θα απασχολήσει
(εργατικά ατυχήματα, κανονική μισθοδοσία, κ.α.).

3. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στον ΛΣ/IV TAΞΥΠ και ε-
πιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή.

4. Οι εισερχόμενοι εκπρόσωποί τους δεν επιτρέπεται να έχουν επαφές ή
συναλλαγές με αναρμόδια όργανα εντός του ΒΝΣ και υποχρεούνται να συμμορφώ-
νονται πλήρως με τις υποδείξεις του Δντού-τριας του ΒΝΣ.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις όλων των Νόμων που αναφέρονται
στην αρχική σελίδα της παρούσας Διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Παρθένης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Έντυπο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα)
«2» Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής Όρων Πρόσκλησης (Υπόδειγμα)
«3» Έντυπο Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα)
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Υπόδειγμα)

Εκδότης (Πλήρη επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 1 )
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 2 ) Εγγύηση μας υπ’ α-

ριθμ………..ποσού……………….ευρώ. 3

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή α-

νέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσης και δίζη-

σης μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………………………………4

υπέρ του/των

(i) ) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
ΑΦΜ:…………………..(διεύθυνση)…………………………………………….. ή

(ii) [ σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρης επωνυμία)
…………………………… … … … … … … … . ΑΦΜ:…………………..(διεύθυ-
νση)…………………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: φυσικών /νομικών προσώπων α)

(πλήρης επωνυμία)……………….ΑΦΜ:…………….(διεύθυνση)……………..

β) (πλήρης επωνυμία)……………….ΑΦΜ:…………….(διεύθυνση)……………..

γ) (πλήρης επωνυμία)……………….ΑΦΜ:…………….(διεύθυνση)…………….. (συ-
μπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την
καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5 / της υπ’ αριθ. σύμβασης «(τίτλος σύμβα-
σης)», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)…………….Διακήρυξη/ Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ………της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Ανα-
θέτοντος Φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και
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χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε…….ημέρες,
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………….(αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος
στα έγγραφα της σύμβασης ) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 8

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4. Όπως υποσημείωση 3.
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήμα-
τος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /υπηρεσιών/έργου.
7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις
τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με το υπ΄αριθμ.
202869/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β’ 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών , με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Συνταγματάρχης (ΤΧ) Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων και της τεχνικής περιγραφής
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος της IV ΤΑΞΥΠ, για την παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού χώρων του ΒΝΣ Ξάνθης, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και
ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους, καθώς και των διατάξεων του νόμου
Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

(τόπος - ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Συνταγματάρχης (ΤΧ) Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ANA ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ

2019

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΡΘΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ

1
Μικτές αποδοχές προσωπικού
εποπτών με απασχόληση …..

εργατοωρών κατ΄ ελάχιστο
από …….. έως και ……….

Το ωρομίσθιο υπολογίζε-
ται από το εκάστοτε ημερο-
μίσθιο επί 5 ημέρες εργα-
σίας δια 40 ώρες εβδομα-

διαίως.

2
Μικτές αποδοχές προσωπικού

(καθαριστές-στριες) με απα-
σχόληση ……. εργατοωρών
από ……. έως και …………

Το ωρομίσθιο υπολογίζε-
ται από το εκάστοτε ημερο-
μίσθιο επί 5 ημέρες εργα-
σίας δια 40 ώρες εβδομα-

διαίως.

3 Τετραγωνικά μέτρα καθαρι-
σμού ανά εργαζόμενο.

Κατ΄ ελάχιστο όπως κεί-
μενη νομοθεσία.

4 Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ Κείμενη νομοθεσία.

5 Κόστος δώρων Πάσχα (περι-
λαμβάνει ΙΚΑ εργοδότη).

Υπολογίζεται από 01/01
έως 30/04 όπως κείμενη

νομοθεσία.

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ANA ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ

2019

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΡΘΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ

6
Κόστος δώρων Χριστουγέν-
νων (περιλαμβάνει ΙΚΑ εργο-

δότη).

Υπολογίζεται από 01/04
έως 31/12 όπως κείμενη

νομοθεσία.

7 Κόστος επιδόματος αδείας
(περιλαμβάνει ΙΚΑ εργοδότη).

Εφαρμογή κείμενης νομο-
θεσίας αναλογικά για το

χρονικό διάστημα.

8 Κόστος αποζημίωσης αδείας.
Εφαρμογή κείμενης νομο-
θεσίας αναλογικά για το

χρονικό διάστημα.

9 Κόστος αποζημίωσης απόλυ-
σης. Κείμενη νομοθεσία.

10

Κόστος εργοδοτικής εισφοράς
για τον Ειδικό Λογαριασμό
Παιδικών Κατασκηνώσεων
(Ε.Λ.Π.Κ.) (Μισθοδοσία Αυ-

γούστου).

Κείμενη νομοθεσία.

11
Επιπλέον Κόστος νυχτερινών
αποδοχών προσωπικού (κα-
θαριστές-στριες) (περιλαμβά-

νει ΙΚΑ εργοδότη).

Κείμενη νομοθεσία (προ-
σαύξηση 25% + ασφαλι-

στικές εισφορές).

12
Επιπλέον κόστος Κυριακής -

Αργιών (περιλαμβάνει ΙΚΑ ερ-
γοδότη).

Κείμενη νομοθεσία (προ-
σαύξηση 75% + ασφαλι-

στικές εισφορές).

13 Κόστος αναλωσίμων υλικών
καθαρισμού.

Ελάχιστο αποδεκτό το
1,5% της καθαρής αξίας.

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ANA ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ

2019

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΡΘΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ

14
Κόστος απόσβεσης, επισκευής
και συντήρησης μηχανημάτων

και μέσων
Κείμενη νομοθεσία

15
Έξοδα εγγυητικών, διοικητικής

υποστήριξης, ένδυσης και
λοιπά απρόβλεπτα έξοδα

Κείμενη νομοθεσία

16 Νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρί-
των

Υπολογίζεται ως …… επί
της καθαρής αξίας

17 Εργολαβικό Κέρδος Ελάχιστο αποδεκτό το
1,5% της καθαρής αξίας

18 Άλλες επιβαρύνσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(Άνευ ΦΠΑ)

Συνταγματάρχης (ΤΧ) Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/6
16 Μαρ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1o

Ποιότητα - Παροχής Υπηρεσιών

1. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται με υλικά, εξοπλισμό, μηχανή-
ματα και προσωπικό του ΜΕΙΟΔΟΤΗ.

2. Για την εκτέλεση της εργασίας, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να χρη-
σιμοποιεί μηχανήματα τελευταίου τύπου και κατάλληλα υλικά καθαριότητας, λαμβά-
νοντας πρόνοια να μην αναδύονται από αυτά δυσάρεστες οσμές και να μην είναι
επιβλαβή για την υγεία.

3. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την
προέλευση των  υλικών που χρησιμοποιεί, σε περίπτωση που του ζητηθεί.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι άψογο από πλευράς εμφάνι-
σης και συμπεριφοράς έναντι του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Τα-
ξιαρχίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται στην άμεση αντι-
κατάστασή του.

5. Το προσωπικό να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο Υγείας. Με την έ-
ναρξη της ισχύος της σύμβασης όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του συνεργείου
καθαριότητας υποχρεούται με ευθύνη και έξοδα του ΜΕΙΟΔΟΤΗ να προσκομίσει
στην Επιτροπή Ελέγχου και Καθαριότητας του ΒΝΣ ή στην ΕΝΛ αποδεικτικά στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οποία έχει:

α. Ακτινογραφία θώρακα, Δερμοαντίδραση Mantoux, Αυστρα-
λιανό αντιγόνο.

β. Υποβληθεί στους παρακάτω εμβολιασμούς Διφθερίτιδας-Τετά-
νου τύπου ενηλίκου (Τd), Ηπατίτιδας Β (προσκόμιση τίτλου αντισωμάτων).

6. Το προσωπικό να τηρεί τα ισχύοντα μέτρα του Υπουργείου Υγείας
κατά της πανδημίας του Covid-19 και να φέρει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά νό-
σησης ή εμβολιασμού ή έγκυρων βεβαιώσεων rapid tests με αρνητικό αποτέλεσμα
ως προς τη νόσηση.

7. Σε περίπτωση που ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν αντικαταστήσει το παραβαί-
νων προσωπικό του, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 των Ειδικών Όρων
της παρούσης.

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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8. Συμφωνείται ρητά, ότι από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη
σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του ΒΝΣ και του προσωπικού της Εταιρίας, η οποία
ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις της
εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι και πα-
ραμένει εργοδότης του προσωπικού του.

ΑΡΘΡΟ 2o

Πρόγραμμα – Χώροι Καθαριότητας

1. Γενική καθαριότητα υποχρεωτικά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή
για τις εργασίες καθαριότητας του άρθρου 3 στο κτίριο του ΒΝΣ. Σε περίπτωση που
τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει εθνική ή τοπική αργία, μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη
ημέρα.

2. Μία φορά το μήνα, εκτός των παραπάνω ημερών, καθαρισμός όλων
των εξωτερικών υαλοπινάκων του ΒΝΣ.

3. Οι χώροι οι οποίοι θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

α. Γραφείο Δντη/ριας.

β. Κουζίνα.

γ. Προαύλιος χώρος.

δ. Δύο (2) WC προσωπικού.

ε. Γραφείο  Δχστη.

στ. Δύο (2) W.C. νηπίων.

ζ. Τέσσερις (4) αίθουσες νηπίων.

η. Προθάλαμος και αίθουσα αναμονής.

θ. Κεντρική θύρα  (Είσοδος ΒΝΣ).

ι. Διάδρομοι.

ια. Δωμάτιο ύπνου.

ιβ. Αίθουσα προσωπικού.

ιγ. Μόνωση.

ιδ. Γραφείο πολλαπλών χρήσεων.

ιε. Πλυντήρια – Σιδερωτήρια.

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος Εκτέλεσης Έργου

1. Οι εργασίες καθαριότητας που αναλαμβάνει ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ, είναι οι
εξής:

α. Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων του άρθρου 2
της παρούσης με σκούπισμα - σφουγγάρισμα των πατωμάτων, ξεσκόνισμα των ε-
πιφανειών των γραφείων, τραπεζιών, ντουλαπιών και φοριαμών, με απόλυτη τή-
ρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου προστασίας από τη νόσο COVID-19.

β. Καθάρισμα καθρεπτών, νιπτήρων, πλύσιμο της λεκάνης της
τουαλέτας με νερό, απορρυπαντικό και απολυμαντικό.

γ. Αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση καθαρής σακούλας
(σε γραφεία, κοινόχρηστους χώρους) και μεταφορά των απορριμμάτων στους δη-
μοτικούς κάδους. Τις σακούλες θα τις προμηθεύεται ο εργολάβος.

δ. Απολύμανση των W.C. με ειδικό απολυμαντικό.

ε. Πλύσιμο των πλακιδίων του χώρου των WC.

2. Δύο φορές το μήνα :

α. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των κρεμαστών φωτιστικών και
των φωτιστικών τοίχου.

β. Αφαίρεση των ιστών των αραχνών από τοίχους, γραφεία και
φωτιστικά.

γ. Ξεσκόνισμα θυρεών, κάδρων, εσωτερικών υάλινων προθηκών
και των θερμαντικών σωμάτων όλων των χώρων.

3. Μία φορά τον μήνα καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων του κτιρίου.

4. Οι εργασίες καθαριότητας στους χώρους του ΒΝΣ θα γίνονται εφάπαξ
σε όλους τους χώρους και τα γραφεία, και όχι τμηματικά (κατατμημένες) κατά ημέρα.

5. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται, καθώς και ο χρό-
νος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαριότητας του ΒΣΝΞ,
καθορίζεται από το (δ) σχετικό (ΦΕΚ Ν.1157/2017).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Υποχρεώσεις Υπηρεσίας έναντι Αναδόχου

1. Η Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν στον Ανάδοχο μόνο το
απαραίτητο για τον καθαρισμό νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα υλικά καθαριότητας
(απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων κτλ.) βαρύνουν αποκλείστηκα τον Α-
νάδοχο ο οποίος πρέπει να φροντίζει για την επάρκεια και τοποθέτηση τους καθ΄
όλη την διάρκεια της ημέρας. Η Υπηρεσία διαθέτει στον Ανάδοχο, χωρίς καμιά επι-
βάρυνση, έναν χώρο για την φύλαξη υλικών και εργαλείων καθώς και χρήση του
ως αποδυτηρίων για το προσωπικό του.
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2. Το εργαζόμενο προσωπικό να τηρεί τα ισχύοντα μέτρα του Υπουρ-
γείου Υγείας κατά της πανδημίας του Covid-19 και να φέρει τα προβλεπόμενα πι-
στοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού ή έγκυρων βεβαιώσεων rapid tests με αρνη-
τικό αποτέλεσμα ως προς τη νόσηση.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Έλεγχος – Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή

1. Τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΒΝΣ Ξάνθης θα ελέγχουν καθημε-
ρινά την εκτελεσθείσα καθαριότητα των χώρων και τις διαπιστώσεις τους επί των
εργασιών θα καταγράφουν σε ειδικό έντυπο ελέγχου (checklist), στο οποίο δύναται
να υπογράφει και μέλος του συνεργείου καθαριότητας.

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από το
Διευθυντή/ρια του ΒΝΣ ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.

3. Σε περίπτωση που ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ αρνηθεί, θα επιβάλλονται οι κυρώ-
σεις του άρθρου 6 των ειδικών όρων της παρούσης.

Συνταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Παρθένης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Έντυπο Συμμόρφωσης προς Τεχνική Περιγραφή (Υπόδειγμα)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/14/19774/Σ.703

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΑΡΘΡΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
(1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(2)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΠΡΟ-

ΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(3)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (4)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

(1) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της τεχνικής περι-
γραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1.6). Στον πίνακα του εντύπου
αναγράφονται απαραίτητα όλα τα άρθρα, οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως
κειμένου και των προσθηκών.

(2) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της τεχνικής περιγραφής, για την οποία
δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια
γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα . Στην περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες
δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαρα-
γράφου ή οι πρώτες τρείς έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από
αποσιωπητικά.

(3) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής
απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της τεχνικής περιγραφής, που αντιστοιχεί
στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παρά-
δειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση,
επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης
αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην τεχνική περιγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων.

(4) Χώρος για την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.

Συνταγματάρχης (ΤΧ) Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Προβατίδης
Τμχης IV TAΞYΠ/4ο ΕΓ/6

ΑΔΑ: 60ΖΧ6-Τ5Η
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