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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ – ΜΗΣΡΩΟ 

./. 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 
ΠΡΟ:          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 Πίλαθαο Απνδεθηψλ     ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
          Σειέθ.: 210 6592836 
ΚΟΙΝ:          Φ.831/ΑΓ.9043 
          .1505 
          Υνιαξγφο, 8 Ηνπι 19 
 
ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε 16/2019 γηα ηελ Αλάδεημε Παξφρνπ Τπεξεζηψλ 

ηεγλνθαζαξηζηεξίνπ εληφο Μνίξαο ΓΔΑ 
 
ΥΔΣ: α. ΑΓ.Φ.800/305/.118/14 Μαξ 19/ΔΠΑ 
  β. Τ 4363/6 Ηνπλ 19/Μ.ΓΔΑ/ΔΔΠ 
  γ. ΑΓ.Φ.831/9042/.1504/8 Ηνπι 19/Μ.ΓΔΑ(ΑΓΑΜ:19REQ005241805) 
 
 1. Έρνληαο ππφςε: 
 
  α. Σν ΝΓ 721/70 (ΦΔΚ Α' 251) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ», φπσο ηζρχεη. 
 
  β. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α' 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξόγξακκα Δηαύγεηα¨ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 
  γ. Σν Ν.4013/11, (ΦΔΚ Α΄ 204) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 
 
  δ. Σν Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΕΕ) – Δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 
  ε. Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ)», φπσο ηζρχεη. 
 
  ζη. Σν ΠΓ 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο», φπσο 
ηζρχεη. 
 
  δ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 απφθαζε θ.ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Εμνπζίαο ησλ Υθππνπξγώλ 
Εζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο Δηνίθεζεο ησλ Ελόπισλ 
Δπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηώλ πνπ εμαξηώληαη από απηέο», 
φπσο ηζρχεη. 
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  ε. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698) Απφθαζε ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Έγθξηζε Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο (ΤΕΥΔ) 
ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 
δεκνζίαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 
79, ηνπ Ν.4412/16. 
 
  ζ. Σν (α) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν ην ΔΠΑ γλσζηνπνίεζε ην απφ 1 Μαξ 
19 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηελ εηαηξεία «Γ. Λεκνλίδεο – Β. Λεκνλίδνπ ΟΔ», πνπ 
αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ εληφο ρψξσλ 112 ΠΜ θαη Μ.ΓΔΑ, 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο έμη (6) κελψλ, ήηνη κέρξη ηηο 31 Απγ 19, δίρσο 
δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλαλέσζεο. 
 
  η. Σν (β) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν πξνβιήζεθε ε απαίηεζε ιεηηνπξγίαο 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ εληφο ρψξνπ Μνλάδνο θαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (κε ΑΓΑΜ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο 19REQ005236012). 
 
  ηα. Σε (γ) ζρεηηθή, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ εληφο 
ρψξνπ ηεο Μνλάδνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο 
γηα έλα (1) επηπιένλ (κε ΑΓΑΜ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο 19REQ005241805). 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ  
 
 2. πλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαηά άξζξν 117, ηνπ Ν.4412/16, κε θιεηζηέο 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, εληφο ρψξνπ ηεο Μ.ΓΔΑ (CPV: 98311200-8, 98312000-3, 
98315000-4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα 
(1) επηπιένλ έηνο, εηήζηνπ εθηηκψκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ 18.000,00 €, δειαδή 
54.000,00 € ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο αλαλέσζεο. 
 
 3. Κξηηήξην αλάδεημεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 
νξίδεηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή (Σ), ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 
ηνπ πςειφηεξνπ πξνζθεεξφκελνπ πνζνζηνχ επί ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
(ηδίξνπ) πνπ ζα θαηαβάιιεηαη σο κίζζσκα ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (Σ1), ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην πξνζθεξφκελν (εληαίν) πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ 
βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (Σ2), ζχκθσλα κε ηα είδε ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο, δειαδή: 
 

Σ = 40%*Σ1 + 60%*Σ2 
 
 4. Ζ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο εθκίζζσζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ 
απφ ηε Μ.ΓΔΑ ρψξνπ (14 ηκ, σο ε Πξνζζήθε «2», ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζαο) αλέξρεηαη ζε 4% επί ηνπ εθηηκψκελνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ήηνη 
4% x 1.500,00 € κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ = 60,00 € / κήλα). 
 
 5. Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο παξαηίζεληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη 
«Β» αληίζηνηρα. Σν ζρέδην ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα «Γ». 
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 6. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηε Γεπηέξα, 29 Ινπι 19 θαη ώξα 09:00 
πκ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ, (ηξαηφπεδν Παπάγνπ, θηήξην 
Μ.ΓΔΑ, 2νο φξνθνο, Λεσθ. Μεζνγείσλ 227-231, ΣΚ 15561, Υνιαξγφο). 
 
 7. Πξηλ ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη 
λα πξνβνχλ ζε επηηόπην έιεγρν ηνπ πξνο δηάζεζε (απφ ηε Μ.ΓΔΑ) ρώξνπ, σο 
ε Πξνζζήθε «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο, γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. Πξνο ηνχην, γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην 
ηξαηφπεδν απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ θαηφπηλ αηηήκαηνο ζε 
Μ.ΓΔΑ/ΔΔΠ (ηει. 210 659 2820-21). 
 
 8. Ζ ππνβνιή ησλ ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
 
  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε «Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ 
Αεξνπνξία (Μ.ΓΔΑ), ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231, ΣΚ 
15561, Υνιαξγφο» ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη 
ηελ Παξαζθεπή, 26 Ινπι 19, ώξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν 
ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ. 
 
  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ (Γεπηέξα, 29 Ινπι 19, ώξα 
09:00 πκ). 
 
 9. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο σο άλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη κε 
θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 
 10. Γηα ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν Παπάγνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε 
πξνζθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ ή ηδηνρείξσο ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απαηηείηαη ε έγθαηξε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Γξαθείν πκβάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο [Υεηξηζηήο 
ζέκαηνο: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε, ηει. 210 6592836-31, email: 
oik.mgea@haf.gr] -ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα, γηα ηελ έθδνζε 
άδεηαο εηζφδνπ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ παξαιαβή θαθέισλ πξνζθνξψλ απφ ηελ 
Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ απφ εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier) απαηηείηαη ε 
πξφηεξε, έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ πκβάζεσλ.  
 
 11. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Μνλάδαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). 
 
 12. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 
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 13. Γηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα επί ηεο δηαθήξπμεο απαηηείηαη λα 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο έγθαηξα ζηε Μνλάδα θαη ην 
αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. 
 
 14. Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ 
ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ (Γξαθείν πκβάζεσλ, Αζκίαο Μαθξή Αθξνδίηε, 
ηει. 210 6592836-30, email: oik.mgea@haf.gr).  
 
 15. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Μνλάδαο, ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 16. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε (ηει. 210 6592836, 
email: oik.mgea@haf.gr). 
 
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

κρνο (Η) Σξαταλφο Γθίγθεο 
Γηνηθεηήο 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
«Β» ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
«Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ 
 
Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 
Μ.ΓΔΑ/ΔΔΠ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ     ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΑΓ.Φ.831/9042/.1504      8 Ηνπι 19 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο 
(Μ.ΓΔΑ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Τπεξεζίεο ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 

CPV 98311200-8, 98312000-3, 98315000-4 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΠΛΖΘΟ 
ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ  

Πεξίπνπ 225 απνδείμεηο είζπξαμεο αλά 
κήλα 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΔΣΖΗΟ 
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

18.000,00 € (δειαδή, πεξίπνπ 1.500 € αλά 
κήλα) 

ΒΑΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ Χο ν Πίλαθαο ηεο Πξνζζήθεο «1» 

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΥΧΡΟ 
Έλαο (1) ρψξνο, ζην ηζφγεην ηεο Μ.ΓΔΑ, 
14 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 

ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ ΜΖΝΗΑΗΟΤ 
ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

4% ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) 
ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

Ζ κεγαιχηεξε ηηκή Σ = 40%*Σ1 + 60%*Σ2, 
φπνπ Σ1 ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ επί 
ηνπ κεληαίνπ ηδίξνπ σο θαηαβαιιφκελν 
κίζζσκα θαη Σ2 ην πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ 
ησλ βαζηθψλ εηδψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» 
ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

29 Ινπιίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 
09:00 πκ. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

26 Ινπιίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη 
ψξα 14:00 κκ, ζε πεξίπησζε 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, κε θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ. 
 
29 Ινπιίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 
09:00 πκ, ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο 
ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κε πξνεγνχκελε απαξαίηεηε 
ιήςε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ απφ ηε 
γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΜΟΤ 
Αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ (2νο 
φξνθνο). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο. 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΖΝΗΑΟΤ 
ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

Σνηο κεηξεηνίο ή κέζσ Σξαπέδεο, εληφο 
επηά (7) ζπλνιηθά εκεξψλ εληφο ηνπ 
επφκελνπ κήλα (5 εκέξεο γηα ηελ ππνβνιή 
θαηάζηαζεο «Ε» ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
ηεο Μ.ΓΔΑ, πιένλ 2 εκέξεο γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ έθδνζε 
ηνπ Πξσηνθφιινπ απνηίκεζεο ηνπ 
κηζζψκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή). 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

 

 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
«1» ΒΑΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 
«2» ΚΑΣΟΦΖ ΥΧΡΟΤ ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΟΤ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΣΖΝ ΑΓ.Φ.831/9042/.1504    8 Ηνπι 19 
 

ΒΑΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 
 

α/α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Σηκή (€) κε ην 

ΦΠΑ 

1 ΚΟΣΟΤΜΗ -  ΣΟΛΖ (ζαθάθη - παληειφλη) 8,00 

2 ΠΑΛΣΟ - ΚΑΠΑΡΝΣΗΝΑ 8,00 

3 ΣΕΑΚΔΣ - ΖΜΗΠΑΛΣΟ 7,00 

4 ΑΚΑΚΗ - ΜΠΟΤΦΑΝ 5,00 

5 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ - ΦΟΤΣΑ 3,00 

6 ΠΟΤΚΑΜΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ (ρεηκεξηλφ - ζεξηλφ) 2,00 

7 ΠΟΤΚΑΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ (ρεηκεξηλφ - ζεξηλφ) 2,50 

8 ΦΟΡΔΜΑ 7,00 

9 
ΠΑΠΛΧΜΑ (ΑΠΟ ΠΟΤΠΟΤΛΟ, κνλφ, δηπιφ, 
ππέξδηπιν) 

16,00 

10 ΠΑΠΛΧΜΑ (απιφ κνλφ, δηπιφ, ππέξδηπιν) 10,00 

11 ΚΟΤΒΔΡΣΑ (απιή κνλή, δηπιή, ππέξδηπιε) 10,00 

12 ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΑΠΛΔ (€ / ΜΔΣΡΟ) 4,50 

13 ΚΟΝΣΔΜΑ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ - ΦΟΤΣΑ 4,50 

14 ΦΔΡΜΟΤΑΡ Δ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ - ΦΟΤΣΑ 5,00 

15 ΑΛΛΑΓΖ ΦΔΡΜΟΤΑΡ Δ ΜΠΟΤΦΑΝ 10,00 

εκείσζε: Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ δχλαηαη λα θαηαζέζεη επηπιένλ (μερσξηζηφ) 
ηηκνθαηάινγν κε πξφζζεηεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ 
βαζηθψλ εηδψλ, ν νπνίνο σζηφζν δελ ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αιιά ζα 
πεξηιεθζεί επηθνπξηθά ζηε ζχκβαζε, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο. 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΣΖΝ ΑΓ.Φ.831/9042/.1504    8 Ηνπι19 
 
 

ΚΑΣΟΦΖ ΥΧΡΟΤ ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΟΤ 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ     ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΑΓ.Φ.831/9042/.1504      8 Ηνπι 19 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν 

 
 1. Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ρψξνπ ηεο 
Μ.ΓΔΑ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (CPV: 98311200-
8, 98312000-3, 98315000-4) ζην πξνζσπηθφ ηεο ΠΑ ηνπ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ, 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα (1) έηνο 
επηπιένλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ. 
 
 2. Ο ρψξνο θαη ν εθηηκψκελνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πθηζηάκελνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, έρνπλ σο θάησζη: 
 
  (1) Υψξνο: 14 ηκ, ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ ηεο Μ.ΓΔΑ (ιεηηνπξγεί σο 
ρψξνο παξαιαβήο ησλ πξνο θαζαξηζκφ εηδψλ θαη αληίζηνηρα δηάζεζήο ησλ ζηα 
εμππεξεηνχκελα ζηειέρε), σο ε Πξνζζήθε «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζαο. 
 
  (2) Δθηηκψκελνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ: δέθα νθηψ ρηιηάδεο Δπξψ 
(18.000,00 €), κε κεληαίν πιήζνο εθδηδφκελσλ απνδείμεσλ πεξίπνπ δηαθφζηεο 
είθνζη πέληε (225). 
 
 3. Ζ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% 
ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, φπσο απηφο ζα 
πξνθχπηεη απφ ηα κεληαία «Ε» ηεο ηακεηαθήο κεραλήο πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Μνλάδνο γηα ηελ έθδνζε αλάινγνπ Πξσηνθφιινπ 
(θαηαγξαθήο εζφδσλ θαη απνηίκεζεο ηνπ κηζζψκαηνο). 
 

Άξζξν 2ν 
Κξηηήξην Αλάζεζεο 

 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή «Σ», ε νπνία 
πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηθφ κέζν φξν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ κηζζψκαηνο 
ηνπ ρψξνπ (Σ1) επί ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
πξνζθεξφκελν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο (Σ2) επί ησλ βαζηθψλ εηδψλ ηνπ 
ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», δειαδή: 
 
  Σ = Σ1 x 40% + Σ2 x 60% 
 
 φπνπ, «Σ1» ην πνζνζηφ επί ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ζα 
θαηαβάιιεηαη σο κεληαίν κίζζσκα ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ θαη «Σ2» 
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ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εηδψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ «Σ» δηελεξγείηαη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο 
ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά γίλνπλ 
απνδεθηά θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 
 

Άξζξν 3ν 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
 
  α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 
 
  β. Δλψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη 
είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 
 
   (1) Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο. 
 
   (2) Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ). 
 
   (3) Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη 
 
   (4) Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ αλσηέξσ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2. Ο φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 
 
 3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε αχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 
θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 4ν 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 
 
 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 
  α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ή λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
  β. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαηά 
ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 
 
 2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: 
 
  α. Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Όηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 
ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο. 
 
  δ. Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 
 
 3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη φζεο ππνβάιινληαη απφ 
πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. 
 
 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Απαηηείηαη λα 
είλαη κνλνγξακκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο αλά ζειίδα θαη λα θέξνπλ ζπλερή 
αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθψλ (ζει. 
1, 2, 3, …. θνθ). 
 
 5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη 
αθφινπζεο ελδείμεηο: 
 
  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
 
  β. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (Μ.ΓΔΑ). 
 
  γ. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Γ.16/2019 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΟΤ 
 
  δ. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: ΓΔΤΣΔΡΑ, 29 ΗΟΤΝ 19, ψξα 09:00 
πκ. 
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  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ θαηαζέηεη ηελ πξνζθνξά. 
 
 6. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 
δηαθξηηνχο, ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αληίζηνηρα, σο αθνινχζσο: 
 
  α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο: 
 
   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ (ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ), θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
   (2) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ην νπνίν αθελφο 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξεία ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα 
(10) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή ΚΔΠ. εκεηψλεηαη φηη, ν εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ζεσξείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεηνχκελα –θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο- λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνζθέξνληνο. 
 
  β. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Πξνζθνξάο: 
 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, 
δνκή θαη κέζα, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. Πξνο ηνχην, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηα θάησζη: 
 
   (1) Δκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
πξνζθέξνληνο, ηνπ ηερληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ θαζαξηζηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη 
ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζηα εμππεξεηνχκελα ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο (δηαδηθαζία παξαιαβήο 
ησλ ελδπκάησλ, πιχζεο, ζπζθεπαζίαο θαη παξάδνζήο ησλ). 
 
   (2) Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ [ηνπιάρηζηνλ δχν (2)] 
πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, φπνπ εκθαίλεηαη ε αμία, ε 
εκεξνκελία παξνρήο θαη νη απνδέθηεο ηνπο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο (φλνκα, 
δηεχζπλζε, ηειέθσλν). Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε: 
 
    (α) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Αλαζέηνπζεο Αξρέο, πξφζθαηα 
(εθδφζεσο εληφο ηξηκήλνπ) πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ εθδνζέληα ή ζεσξεζέληα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 
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    (β) Δάλ ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, 
πξφζθαηε (εθδφζεσο εληφο ηξηκήλνπ) βεβαίσζε απηνχ ή εάλ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφ, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε 
αιήζεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ε θαιή εθηέιεζε ή αλαιφγσο ε 
θαιή πξφνδνο ηεο εθηέιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζα εμνπζηνδνηεί ηελ 
Τπεξεζία λα δηαζηαπξψζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα δεινχκελα απεπζείαο απφ ηνπο 
απνδέθηεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ή απφ άιια επίζεκα έγγξαθα. 
 
   (3) Τπεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φηη 
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φηη ηνπο 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
 
  γ. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  
 
   (1) Χο ε Πξνζζήθε «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, 
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαθέξεηαη: 
 
    (α) Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ (Σ1) επί ηνπ κεληαίνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ (ηδίξνπ) σο ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα ζηε Μ.ΓΔΑ. 
 
    (β) Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ 
ηηκνθαηαιφγνπ ησλ βαζηθψλ εηδψλ θαζαξηζκνχ ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (Σ2), σο 
ν Πίλαθαο ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», ην νπνίν ζα είλαη εληαίν 
γηα φια ηα είδε. 
 
   (2) Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά «Σ1» θαη «Σ2» 
ζα είλαη αξηζκνί κε δχν δεθαδηθά ςεθία, φπνπ νη δεθαδηθνί ζα δηαθέξνπλ θαηά ην 
½ ηεο κνλάδαο (γηα παξάδεηγκα, κε ηηκή εθθίλεζεο κηζζψκαηνο 4%, ν πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα πξνζθέξεη 4,50% ή 5,00% ή 5,50% θνθ, αιιά φρη 
4,25% ή 4,75%. Αληίζηνηρα, ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ 
Βαζηθνχ Σηκνθαηαιφγνπ δχλαηαη λα είλαη 0.5%, 1%, 1.5%, θνθ). 
 
   (3) ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν πίλαθαο 
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». φπνπ ζα 
ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζηήιεο: κία (1) κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο άλεπ ΦΠΑ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθπησζεο), κία (1) κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ % θαη κία 
(1) κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πξνο 
δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ 
ηεο ηειηθήο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ αλά είδνο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
ηνλ αλάδνρν νη ηηκέο ζα ζηξνγγπινπνηεζνχλ ζην πιεζηέζηεξν πεληάιεπην. 
 
   (4) Οη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ μερσξηζηφ 
ηηκνθαηάινγν κε πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, πέξαλ ησλ φζσλ 
δεηνχληαη κε ηελ Πξνζζήθε «1»  ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο σζηφζν δελ ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αιιά ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζχκβαζε επηθνπξηθά γηα ηνλ 
εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Άξζξν 5ν 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 
 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δύν (2) 
κήλεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Μνλάδα, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Μνλάδα 
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ 
αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ. 

 
Άξζξν 6ν 

Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύκβαζεο 
 
 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε κία (1) δεκφζηα 
ζπλεδξίαζεηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο (ΔΓΓ), θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 
νξηζζεί απφ ηε δηαθήξπμε (άξζξν 117, ηνπ Ν. 4412/16), ζηελ νπνία 
απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο θάζε πξνζθνξάο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο 
δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θάζε θχιιν ησλ 
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 

2. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο «ΗΗ», Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 
 
 3. Ζ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 
ΔΓΓ, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
  α. Ζ ΔΓΓ ππνβάιιεη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο ην 
Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο εηο δηπινχλ (2), καδί κε ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο 
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πξνζθνξέο, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε απφθαζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ 
αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 
 
  β. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη κε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 
(ή ηειενκνηνηππίαο - fax), απζεκεξφλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο (5) πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ, θαηά 
ην άξζξν 127, ηνπ Ν.4412/16, εηδνπνηείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο λα 
πξνζθνκίζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ1, 
ην νπνίν λα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 
ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
   (2) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, κε αληηθείκελν ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
   (3) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνζθέξνληνο (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, πξάμεηο νξηζκνχ 
δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ, ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα 
ηηο ΑΔ, θαζψο επίζεο ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο) απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν 
έρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο [Ν. 4412/16, 
άξζξν 93 εδάθην γγ)]. 
 
   (4) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (ΔΠΔ), απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ (ηπρφλ) έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πεξί κε έθδνζεο 
πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ εηο βάξνο ηνπ, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
  γ. Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ εθπιεξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε 
Πξαθηηθφ ηεο ΔΓΓ, εθδίδεηαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ηπρφλ 
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο, θαηά άξζξν 127 ηνπ λ.4412/16. 
 
  δ. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο (5) πξνζεζκίαο 
άζθεζεο έλζηαζεο ή θαηφπηλ έθδνζεο απφθαζεο ηεο Μνλάδαο επί απηήο, 
αθνινπζεί ε αλάξηεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ζην ΚΖΜΓΖ θαη ε 
γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη πξνζθαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ. 
 
 2. Δθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ην άξζξν 103, ηνπ Ν.4412/16, κεηά απφ απφθαζε ηεο 
Μνλάδαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

                                                 
1
 Σν πνηληθφ κεηξψν αθνξά ην δηαρεηξηζηή, ζε πεξίπησζε ΔΠΔ, ΗΚΔ θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(ΟΔ θαη ΔΔ), ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 
ΑΔ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ 
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ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ’ 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
 3. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 
θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 
 
 4. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα 
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 7ν 
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
 1. Ζ Μνλάδα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  
 
  α. Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 97, 100 θαη 102 έσο 104 
ηνπ Ν.4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ 
απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη 
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο, εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ Δπηηξνπή πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε 
πνπ δίδεηαη δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
102. 
 
  δ. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά  
 
  ε. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 
δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
 
  ζη. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 
 
  δ. Πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ 
ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 8ν 
Δλζηάζεηο 

 
 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Μνλάδαο, σο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Δλζηάζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα 
ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 
εμέηαζήο ηνπο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη. 
 
 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
επί ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
Άξζξν 9ν 

Δγγπήζεηο 
 
 1. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο, σο ην 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «3» ηνπ παξφληνο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηνπ εηήζηνπ 
εθηηκψκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ ρσξίο ην ΦΠΑ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
«Α» ηεο παξνχζαο (γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ), ήηνη πνζνχ 900,00 €. Ο ρξφλνο 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαηά δχν (2) κήλεο.  
 
 3. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ 
ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16). 
 
 4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη 
λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16, 
δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 
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Άξζξν 10ν 

Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ 
 
 1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξί αχμεζεο ησλ 
θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  
 
 2. Δμαίξεζε απνηεινχλ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ, ν νπνίνο θάζε θνξά ζα 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή, ζα δηακνξθψλνληαη αλάινγα νη ηηκέο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλά είδνο, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. 
 
 3. Οη ηηκέο ζα παξακέλνπλ θαηαξρήλ ζηαζεξέο ή ζα αλαπξνζαξκφδνληαη 
εηεζίσο κε αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζα εθδίδνληαη απφ επίζεκε θξαηηθή αξρή (ΔΛΣΑΣ). ε πεξίπησζε 
πνπ δεηείηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ, απηή δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε 
λα μεπεξλά ην 75% ηνπ εηήζηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 11ν 
Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 
 1. Βαζηθέο Τπνρξεώζεηο: 
 
  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο θαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε πνπ ζα 
παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ εγγξάθσο. 
 
 2. Δγθαηαζηάζεηο-Τπνδνκή: 
 
  α. Υψξνο: 
 
   (1) Ο Αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ην ρψξν πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηε 
Μνλάδα, απνδερφκελνο φηη είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη 
απφιπηα θαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη θαη νθείιεη λα μεθηλήζεη ηελ 
αμηνπνίεζή ηνπ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (2) Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα δηακνξθψζεη ην ρψξν ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή – ιεηηνπξγηθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
   (3) Οη εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε, επηδηφξζσζε, επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη κε 
απνθιεηζηηθή επζχλε θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
   (4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ηνπ 
ρψξνπ πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο 
Μνλάδαο. 
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  β. Δμνπιηζκφο: 
 
   (1) Όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
    (α) Σα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε 
πνπ πξννξίδνληαη θαη βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν (αγνξά, ζπληήξεζε, επηζθεπή). 
 
    (β) Σα έμνδα επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ 
ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο βιάβεο, βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.  
 
  γ. Παξάδνζε ρψξνπ: 
 
   (1) Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνδψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνλ δηαηεζέληα ρψξν ζηελ Τπεξεζία, 
φπσο αξρηθά ηνπ παξαδφζεθε θαη δηακνξθψζεθε κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
απνζχξνληαο κφλν ηνλ εμνπιηζκφ ηδηνθηεζίαο ηνπ.  
 
   (2) ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο ζηελ Τπεξεζία γηα θάζε απνζεηηθή δεκηά εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο 
απφδνζεο ηνπ ρψξνπ. 
 
  δ. Καζαξηφηεηα: 
 
   (1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο θαη 
απφιπηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί. 
 
   (2) Ζ θαζαξηφηεηα, ε απνιχκαλζε θαη ηα κέηξα απεληφκσζεο-
κπνθηνλίαο ηνπ ρψξνπ απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
   (3) Σν θφζηνο φισλ ησλ πιηθψλ - εξγαζηψλ γηα ηα αλσηέξσ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
 
   (4) Σα απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, 
ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ησλ 
θάδσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ ηξαηνπέδνπ 
Παπάγνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε θάζε θνξά Μνλάδα γηα ηελ απνθνκηδή 
ησλ απνξξηκκάησλ). 
 
 3. Πξνζσπηθό: 
 
  α. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ: 
 
   (1) Θα απνηειείηαη απφ άηνκν/α πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ 
Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ 
πξνέξρεηαη απφ ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 
έρεη άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα.  
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   (2) Θα θέξεη εηδηθή, νκνηφκνξθε ακθίεζε. 
 
   (3) Θα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρψξνπ. 
 
   (4) Θα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή. 
 
   (5) Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο εκβνιηαζκνχο θαη ζηηο ινηπέο ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Σα έμνδα 
εκβνιηαζκψλ θαη εμεηάζεσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
   (6) Θα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα 
Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  β. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ 
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα παξάπησκα ή ζπκπεξηθνξά πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή ή επάξθεηα. 
 
  γ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ 
σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
θαζψο θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα 
εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
θνξείο θαη θάζε ηξίην, έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. 
 
  δ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, δε ζα ηειεί ζε ζρέζε ή ζε νπνηαδήπνηε 
εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά 
φιεο ηηο, απφ ηε χκβαζε εξγαζίαο θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο, ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο (αζηηθέο θαη πνηληθέο).  
 
  ε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ 
θνξέσλ (π.ρ. κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ηα άηνκα πνπ ζα απνπζηάδνπλ ζα αληηθαζίζηαληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
  ζη. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη 
απαγνξεχεηαη ξεηά λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν αλήθεη ζηελ Τπεξεζία, 
αθφκε θαη αλ είλαη απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε 
εγγξάθσλ πνπ δελ ην αθνξνχλ άκεζα. 
 
 4. Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο - Πνηόηεηα: 
 
  α. Όια νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππα πνηφηεηαο ελφο ζχγρξνλνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 
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  β. Σα πξνο θαζαξηζκφ ελδχκαηα θαη ινηπά είδε πνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη απφ ηα εμππεξεηνχκελα ζηειέρε ζα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή 
απφδεημε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη ζην ζηέιερνο, θαη απφθνκκα απηήο ζα 
επηζπλάπηεηαη ζηα πξνο θαζαξηζκφ είδε. 
 
  γ. Σα ελδχκαηα θαη ινηπά είδε ζα κεηαθέξνληαη εληφο εηδηθνχ νρήκαηνο 
ηνπ αλαδφρνπ, ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη κε απψιεηα ησλ εηδψλ. 
 
  δ. Σα ελδχκαηα θαη ινηπά είδε ζα θαζαξίδνληαη – ζηδεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα απηψλ. 
 
  ε. Σα θαζαξηζκέλα ελδχκαηα – είδε ζα επηζηξέθνληαη ζηα 
εμππεξεηνχκελα ζηειέρε εληφο εηδηθήο ζπζθεπαζίαο θαη θξεκάζηξαο. 
 
 5. Έιεγρνο: 
 
  α. Ζ Τπεξεζία κέζσ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα πξνβαίλεη 
πεξηνδηθά ή εθηάθησο ζε έιεγρν ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, 
πξνο έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ νθείιεη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία απηψλ. 
 
 6. Λνηπέο Δπηβαξύλζεηο:  
 
  Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη: 
 
  α. Με θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ παξέρνληα ηηο 
ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. 
 
  β. Με θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ. 
 
  γ. Με ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, 
εξγαηηθέο εηζθνξέο θιπ.), θαζψο θαη κε ην ηζφπνζν θάζε δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο 
πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 12ν 
Τπνρξεώζεηο Τπεξεζίαο 

 
 1. Ζ Τπεξεζία ππνρξενχηαη: 
 
  α. Να παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ρψξν θαη ηελ ππνδνκή πνπ απαηηείηαη 
γηα ηε ζχλδεζε ηπρφλ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη εληφο ηνπ ρψξνπ κε ηα 
δίθηπα ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 
 
  β. Να θαηαβάιιεη ζηνπο παξφρνπο θνηλήο σθειείαο ηηο δαπάλεο 
ειεθηξνδφηεζεο- χδξεπζεο ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ. 
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  γ. Να επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν λα βειηηψζεη, ηξνπνπνηήζεη θαη λα 
δηακνξθψζεη ην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ησλ 
αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. Οπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε γίλεη, παξακέλεη 
πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα γελλά θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 2. Όινη νη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Μ.ΓΔΑ, δύλαληαη λα πξνβνύλ ζε επηηόπην έιεγρν ηνπ  
ρώξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαζέζνπλ αλάινγε 
πξνζθνξά. 
 

Άξζξν 13ν 
Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο 

 
 1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 
Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Καζήθνλ ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζα είλαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ζε κεληαία 
βάζε, θαζψο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζηε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ. 
 
 2. ην Πξσηφθνιιν ζα αλαγξάθεηαη ν κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα «Ε» ηεο ηακεηαθήο κεραλήο, γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγνχληνο κηζζψκαηνο πξνο θαηαβνιή ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο παξαηεξεζνχλ 
παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, εθαξκφδνληαη ηα θάησζη: 
 
  α. Με κέξηκλα ηεο Μνλάδαο, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Αλάδνρνο θαη 
δεηείηαη ε ιήςε ησλ κέηξσλ θαη ε εθδήισζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα. 
 
  β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά θάζε έιιεηςε ή πιεκκειή 
εξγαζία ή παξαηήξεζε εληφο ηνπ νξηζζέληνο απφ ηε Μνλάδα ρξφλνπ, ή λα δεηά 
αηηηνινγεκέλα, αλάινγε παξάηαζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ. 
 
 4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε κε απνθαηάζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ δειψλεη ηε κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο θαη απνηειεί ιφγν 
επηβνιήο θπξψζεσλ – πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
 

Άξζξν 14ν 
Καλόλεο Λεηηνπξγίαο ηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 

 
 1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα SELF SERVICE. 
 
 2. ην ζηεγλνθαζαξηζηήξην ζα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο 
ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  
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 3. Ζ ηακεηαθή κεραλή πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί θαη δεισζεί ζηελ αξκφδηα 
ΓΟΤ. 
 
 4. Ζ κε έθδνζε ηακεηαθήο απφδεημεο, απνηειεί ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επηβάιινληαη νη θάησζη θπξψζεηο:  
 
  α. Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ πνπιήζεθε, 
ρσξίο απφδεημε. 
 
  β. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο πεξηζζφηεξεο απφ δπν 
(2) θνξέο, ζα γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, εθηφο 
εάλ απνδεηρζεί φηη ε παξάβαζε έγηλε ελ αγλνία ηνπ, νπφηε απνπέκπεηαη ακέζσο ν 
ππάιιεινο πνπ ελέρεηαη. 
 
 5. Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ λα ππάξρνπλ 
εχθιεθηεο χιεο, ηπρεξά παηρλίδηα, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο 
ζπζθεπψλ πνπ δελ απνηεινχλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 
 
 6. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξηνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαζ' φιν 
ην σξάξην εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
 7. Ο ηηκνθαηάινγνο ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνο ζε εκθαλέο 
ζεκείν, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 15ν 
Ωξάξην Λεηηνπξγίαο – Πιήζνο Πξνζσπηθνύ 

 
 1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ θαη ην πξνζσπηθφ 
ζηειέρσζεο ηνπ, θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
 
  α. Δξγάζηκεο εκέξεο, 09:00 – 12:00 πκ. 
 
  β. Πξνζσπηθφ: ηνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν. 
 
 2. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ππάξμεη δηαθνξνπνηήζε 
ζην σξάξην ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, αλαιφγσο ηεο θίλεζεο, ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ θαη ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα δηαπηζησζνχλ, θαηφπηλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 16ν 
Καηαβνιή Μηζζώκαηνο 

 
1. Δληόο ηνπ πξώηνπ πελζήκεξνπ θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο θαηάζηαζε κε ηα «Ε» ηεο ηακεηαθήο 
κεραλήο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (εληφο Μ.ΓΔΑ) ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κε 
ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
Πξσηνθφιινπ. Σν Πξσηφθνιιν, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ θαηάζηαζε κε ηα «Ε», ζα 
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ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη 
ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ γηα ηελ εηζπξαμε ηνπ κηζζψκαηνο. 

 
2. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 

Μ.ΓΔΑ εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ σο άλσ 
Πξαθηηθνύ είηε ηνηο κεηξεηνίο ζην Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ (1νο φξνθνο, θηηξίνπ ηεο 
Μ.ΓΔΑ), είηε κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Μνλάδα ζηελ 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μνλάδαο, ζα εθδίδεη ηζφπνζν 
δηπιφηππν Γξακκάηην Δίζπξαμεο. 
 

3. Σν πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαλέκεηαη θαη απνδίδεηαη ζηα δηθαηνχρα 
ηακεία, θαηά ΔΠΑ Γ-15/2018. 
 

Άξζξν 17ν 
Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Δθπηώηνπ – Πνηληθέο Ρήηξεο 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
έγγξαθεο ζπζηάζεηο ηεο Μνλάδαο, επηβάιινληαη -θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο θαη απφθαζεο ηεο Μνλάδαο- νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (1) Δπαλαιακβαλφκελεο κε εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή 
θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν εμππεξέηεζεο (θαζαξηζκφο εηδψλ εληφο πέληε 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο).  
 
   (2) Υξέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε απζαίξεηεο 
ηηκνινγήζεηο έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ. 
 
   (3) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ ηεο πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηαο-
πγηεηλήο, ηφζν εληφο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, 
κεηαθνξά ησλ ελδπκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ εληφο ηνπ νρήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 
 
   (4) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο έγγξαθεο ππνδείμεηο ηεο 
Μνλάδνο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 
   (5) Καζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη ελ γέλεη αζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 

επηβάιιεηαη 
 
   (6) Γηα πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πελήληα επξψ (50,00 €). 
 
   (7) Γηα δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν εθαηφ επξψ (100,00 €). 
 
   (8) Γηα ηξίηε παξάβαζε, έθπησζε θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
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 2. Σα πξφζηηκα θαη νπνηαδήπνηε γεληθή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε 
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εηζπξάηηνληαη απφ φζα 
έρεη λα ιακβάλεηλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Τπεξεζία ή 
ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, 
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) 
 

Άξζξν 18ν 
πκπιήξσζε-Σξνπνπνίεζε πκβάζεσλ 

 
1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα πεξηιεθζνχλ σο Παξαξηήκαηα νη 

ηηκνθαηάινγνη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. πκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε απηψλ, 
ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Μνλάδαο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ. 
 

2. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί-ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ θνηλήο 
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν.4412/2016. 
 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαηαιείπεη θελά, επεηδή 
ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνέβιεςαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, απηά ζα 
ζπκπιεξσζνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα 
ζπλαιιαθηηθά ήζε, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
«1» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΤΓ 
«2» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«2» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΣΖΝ ΑΓ.Φ.831/9042/.1504    8 Ηνπι 19 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα2 
θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 227-231 ΧΟΛΑΡΓΟ,  

   ΣΚ 15561 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Αςμίασ (ΤΣΑ) Μακρι Αφροδίτθ 

- Σθλζφωνο: 210 659 2836 

- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.mgea@haf.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Τπθρεςίεσ τεγνοκακαριςτθρίου (98311200-8, 98312000-3, 98315000-4) 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε παροχι υπθρεςιϊν. 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                 
2
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη 

ην ζχλνιν απηψλ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι3: 
Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ4; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 

                                                 
3
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

4
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 
ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 
επξψθαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο *……+ 

                                                 
5
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
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ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ  

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ (αν υπάρχει): *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. Σαχυδρομείο (αν υπάρχει): *……+ 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ ΦΟΡΔΩΝ7 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

θμειϊνεται ότι το παρϊν ςυμπλθρϊνεται ωσ «ΝΑΙ» ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 

ςτθρίηετε ςε άλλθ εταιρεία για τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τα 

οποία απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ (πχ τθ μεταφορά των ειδϊν) 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ηωλ νπνίωλ δελ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

i. Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

                                                 
7
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα 
βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

(1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

(2) δωροδοκία1011· 

(3) απάτθ12· 

(4) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ13 

(5) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

(6) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 15. 

                                                 
8
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
9
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
10

 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
11

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε 
δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 
αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
12

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 
ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ 
µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
13

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 
15

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
20; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν21: 

*……+ 

                                                                                                                                                    
215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.". 
16

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
19

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
20

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
21

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 
αζθάιηζεο  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 24 
*……+*……+*……+ 

 

                                                                                                                                                    
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
22

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 
23

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
24

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
26: 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι 
 

                                                 
25

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
26

 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
27

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 29, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ30; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
29

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
30

 Πξβι άξζξν 48. 
31

 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ παρ. 12 του άρκρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν κα χρθςιμοποιιςει 
ωσ άμεςουσ ι ζμμεςουσ αντιπροςϊπουσ 
μόνιμουσ ςτθν εφεδρεία Αξιωματικοφσ των 
τριϊν κλάδων των ΕΔ, για τουσ οποίουσ δεν 
παριλκε πενταετία από τθν αποςτρατεία 
αυτϊν; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ και 
αποδζχεται το ςφνολο των Γενικϊν και Ειδικϊν 
όρων τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι ζλαβε 
γνϊςθ των διατάξεων που διζπουν τουσ 
Διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε 
ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη32, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ33 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 
[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα 
ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 
αλαθνξάο)]. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
 

                                                 
32

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
33

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΣΖΝ ΑΓ.Φ.831/9042/.1504    8 Ηνπι 19 
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Δπσλπκία Δηαηξείαο:  
ΑΦΜ - ΓΟΤ  :  
Γηεχζπλζε:  
Σειέθσλν: ………………., Fax:…………………, E-mail:…………………………. 
 
 Ο/Ζ ππνγεγξακκέλνο/ε………………………………………………………… 
θάηνηθνο………………………, νδφο ……………………………, αξηζκφο……, 
ηει……………………, θάηνρνο ηνπ ππ’αξίζκ ………………….δειηίνπ Αζηπλνκηθήο 
Σαπηφηεηαο, λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 
……………………………………..…, ΑΦΜ…………………… θαη έδξα 
……………………………………………, 
 

Π Ρ Ο  Φ Ε Ρ Ω 
 

1. Μεληαίν Μίζζσκα ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ηγεο 
Μ.ΓΔΑ ην πνζφ ησλ ……………………………….(νινγξάθσο)………………………. 
…...............................................(…………….€), ήηνη πνζνζηφ αχμεζεο ….. (%) επί 
ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηεο δηαθήξπμεο Γ.16/2019. 
 

2. Δληαίν Πνζνζηφ Δθπηψζεσο επί ησλ ηηκψλ (κε ΦΠΑ) ησλ εηδψλ 
ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ ζηεξγλνθαζαξηζηεξίνπ ηνπ Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο δηαθήξπμεο Γ.16/2019, ..................(νινγξάθσο)…….... 
............…………………………………….(……%). 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ 
 

3. Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο ππ’ αξηζ. 
Γ.16/2019 δηαθήξπμεο ηεο Μ.ΓΔΑ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο.  

 
4. Δπηπιένλ βεβαηψλσ φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κνπ είλαη 

εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο. 
 

 5. Ζ παξνχζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ηηκνθαηάινγν ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, φπσο δεηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε (ηηκνθαηάινγνο βαζηθψλ εηδψλ θαη 
ηηκνθαηάινγνο επηπιένλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). 
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πλεκκέλα: ……………. (       ) ζειίδεο (πξνζθεξφκελνη ηηκνθαηάινγνη) 
 
 
           Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
        (ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα πξνζθέξνληνο) 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΣΖΝ ΑΓ.Φ.831/9042/.1504    8 Ηνπι 19 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK-fax ).............................. 
    
Ζκεξνκελία έθδνζεο:  ……………… 
ΠΟΟ ΔΤΡΧ: …………………… 
Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλεηαη) 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ ……….. 
 

-Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ  …………………(θαη 
νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 
ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ……………………………………….. Γ\λζε 
………………………………………… ΑΦΜ ............................. γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ …………. ΤΜΒΑΖ, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
…………………………………………….….. (αξ.δηαθ/μεο ……/….) θαη ην νπνίν 
πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ζπκβαηηθήο πξν ΦΠΑ. αμίαο 
………............................ΔΤΡΧ απηήο.  
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 
ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή ηζρχεη κέρξη ηελ ............................................... 
-  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
          ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
          ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  ΣΖΝ     ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΑΓ.Φ.831/9042/.1504      8 Ηνπι 19 
 

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΙΡΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 
 

 
 

 
 

ΤΜΒΑΗ …./2019 
 
 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΗΡΙΟΤ» 
 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ : «…………………………………………….» 
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Π Ι Ν Α Κ Α  
Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν     Τ Μ Β Α  Η   …./2019 

 
 

Α.  ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ                                                             
 

Άξζξν 1ν:   Γεληθνί  Όξνη 
 
        
Β.  ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
    Άξζξν  2ν:   Αληηθείκελν – Μεληαίν Μίζζσκα – Σηκνθαηάινγνο Δηδψλ 
    Άξζξν  3ν:   Καηαβνιή Μηζζψκαηνο 
    Άξζξν  4ν :  Κήξπμε Δθπηψηνπ – Πνηληθέο Ρήηξεο 
    Άξζξν  5ν:   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ 
    Άξζξν  6ν:   Δγγπνδνζία 
     
Γ.  ΜΔΡΟ  ΣΡΗΣΟ  
      

ΣΔΥΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 
 
    Άξζξν  7ν :   Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ  

Άξζξν  8ν :   Τπνρξεψζεηο Τπεξεζίαο 
 Άξζξν  9ν :    Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο 
 Άξζξν 10ν :   Καλφλεο Λεηηνπξγίαο ηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 
 Άξζξν 11ν :   Χξάξην Λεηηνπξγίαο – Πιήζνο Πξνζσπηθνχ 
 
Γ.  ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
      

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Άξζξν 12ν :   Σξνπνπνίεζε Όξσλ χκβαζεο 

ΑΔΑ: ΩΞ776-6ΧΘ
19PROC005241996 2019-07-08



Γ - 3 
 

./. 

ΤΜΒΑΗ ..…./2019 
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, εληόο 
δηαηηζέκελνπ από ηε Μ.ΓΔΑ ρώξνπ 
 

Πξννίκην 
 
 ην Υνιαξγφ, ζήκεξα ……….. 2019, νη θαησζη ππνγεγξακκέλνη 
ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ν κρνο (Η) Σξαταλφο Γθίγθεο, Γηνηθεηήο ηεο Μ.ΓΔΑ, σο 
εθπξφζσπνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΠΑ), θαη αθεηέξνπ ν/ε θνο/θα …….. 
…… …………………………………………………….. κε ΑΓΣ ……………………., 
σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο «………………………………..»(δηεύζπλζε, ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο, ΑΦΜ, αξκόδηα ΔΟΥ), πνπ εθεμήο ζα θαιείηαη «Αλάδνρνο» ή 
«πάξνρνο», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ -θαηφπηλ ηεο ππ’αξηζκ. 
Φ.831/ΑΓ……./…..../…-…-2019/Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ (ΑΓΑ:………....) θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ππ’αξηζκ. Γ……/2019, ηελ 
αλάζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ρψξνπ ηεο Μ.ΓΔΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζηειέρε ηεο ΠΑ θαη ησλ ΔΓ ελ γέλεη 
εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηα 
αθφινπζα άξζξα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
Μ Δ Ρ Ο     Π Ρ Ω Σ Ο 
Γ Δ Ν Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

 
Άξζξν 1ν 

Γεληθνί Όξνη 
 
 1. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξί πξνκεζεηψλ θαη 
Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ λνκνζεζία, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ (αζηηθφο 
θψδηθαο). 
 
 2. Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 
Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
 
 3. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα ζχκβαζε θαηαιείπεη θελά, επεηδή ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνέβιεςαλ θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ηφηε 
απηά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ θαιή 
πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 5. Οπνηνδήπνηε δήηεκα αλαθχεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα 
επηιχεηαη ζην πιαίζην ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Οη δηαθνξέο 
πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ππάγνληαη 
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ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 
θαηαξηίζηεθε ε ζχκβαζε. 
 
 6. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο 
ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ε δηαθνξά ζα 
ηίζεηαη θαηφπηλ πξνζθπγήο ηνπ ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ ππφ ηελ θξίζε ησλ 
αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, εθαξκνδφκελνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε 
απφθαζε θαζίζηαηαη ηειεζηδίθσο νξηζηηθή γηα ακθνηέξνπο. Σα δηθαζηηθά έμνδα 
βαξχλνπλ ηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηαδηθαδφκελν. 
 
 7. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο 
θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία 
πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. 

 
 

Μ Δ Ρ Ο    Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
Άξζξν  2ν 

Αληηθείκελν – Μεληαίν Μίζζσκα – Σηκνθαηάινγνο Δηδώλ 
 
 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ρψξνπ ηεο Μ.ΓΔΑ, κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (CPV: 98311200-8, 
98312000-3, 98315000-4) ζην πξνζσπηθφ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα (1) έηνο επηπιένλ, θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ.  
 
 2. Ο ρψξνο θαη ν εθηηκψκελνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πθηζηάκελνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, έρνπλ σο θάησζη: 
 
  (1) Υψξνο: 14 ηκ, ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ ηεο Μ.ΓΔΑ (ιεηηνπξγεί σο 
ρψξνο παξαιαβήο ησλ πξνο θαζαξηζκφ εηδψλ θαη αληίζηνηρα δηάζεζήο ησλ ζηα 
εμππεξεηνχκελα ζηειέρε). 
 
  (2) Δθηηκψκελνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ: 18.000,00 επξψ (δειαδή, 
1.500 € αλά κήλα). 
 
 3. Σν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ …….(ζπκπιήξσζε ζύκθσλα 
κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδόρνπ)……..% ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) 
ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη απφ ηα κεληαία «Ε» ηεο 
ηακεηαθήο κεραλήο πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Μνλάδνο 
γηα ηελ έθδνζε αλάινγνπ Πξσηνθφιινπ. 
 
 4. Ο ηηκνθαηάινγνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (αλά είδνο – έλδπκα) 
παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 5. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο πεξί αχμεζεο ησλ 
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θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  
 
 6. Δμαίξεζε απνηειεί ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ, ν νπνίνο θάζε θνξά ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή, ζα δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο ν 
ηηκνθαηάινγνο ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 3ν 

Καηαβνιή Μηζζώκαηνο 
 
1. Δληόο ηνπ πξώηνπ πελζήκεξνπ θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο θαηάζηαζε κε ηα «Ε» ηεο ηακεηαθήο 
κεραλήο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ (εληφο Μ.ΓΔΑ) ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κε 
ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
Πξσηνθφιινπ. Σν Πξσηφθνιιν, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ θαηάζηαζε κε ηα «Ε», ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη 
ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ γηα ηελ εηζπξαμε ηνπ κηζζψκαηνο. 

 
2. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 

Μ.ΓΔΑ εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ σο άλσ 
Πξαθηηθνύ είηε ηνηο κεηξεηνίο ζην Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ (1νο φξνθνο, θηηξίνπ ηεο 
Μ.ΓΔΑ), είηε κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Μνλάδα ζηελ 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Μνλάδαο, ζα εθδίδεη ηζφπνζν 
δηπιφηππν Γξακκάηην Δίζπξαμεο. 

 
3. Σν πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαλέκεηαη θαη απνδίδεηαη ζηα δηθαηνχρα 

ηακεία, θαηά ΔΠΑ Γ-15/2018. 
 

Άξζξν 4ν 
Κήξπμε Δθπηώηνπ – Πνηληθέο Ρήηξεο 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
έγγξαθεο ζπζηάζεηο ηεο Μνλάδαο, επηβάιινληαη -θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο θαη απφθαζεο ηεο Μνλάδαο- νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (1) Δπαλαιακβαλφκελεο κε εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή 
θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν εμππεξέηεζεο (θαζαξηζκφο εηδψλ εληφο πέληε 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο).  
 
   (2) Υξέσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε απζαίξεηεο 
ηηκνινγήζεηο έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ. 
 
   (3) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ ηεο πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηαο-
πγηεηλήο, ηφζν εληφο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, 
κεηαθνξά ησλ ελδπκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ εληφο ηνπ νρήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 
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   (4) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο έγγξαθεο ππνδείμεηο ηεο 
Μνλάδνο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 
   (5) Καζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο θαη ελ γέλεη αζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 

επηβάιιεηαη 
 
   (6) Γηα πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πελήληα επξψ (50,00 €). 
 
   (7) Γηα δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν εθαηφ επξψ (100,00 €). 
 
   (8) Γηα ηξίηε παξάβαζε, έθπησζε θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Σα θάζε είδνπο, δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΔΓ ησλ Οξγαληζκψλ  θαη γεληθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο 
ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν αλάδνρνο  έρεη λα ιακβάλεη 
απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 
 

Άξζξν 5ν 
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα 

βία. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Χο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά  νη παξαθάησ : 
 

α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 

γ. Πιεκκχξα. 
 

δ. εηζκφο. 
 

ε. Πφιεκνο. 
 

ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
 

ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
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 2. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
 3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαλέλαο απφ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δε ζα γίλεηαη 
απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαδψζεη 
πξντφληα ζε άιινλ θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ επηθαιεζηεί αδπλακία 
παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο. 
 

Άξζξν 6ν 
Δγγπνδνζία 

 
 Ο αλάδνρνο θαηέζεζε σο εγγπνδνζία γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ΄ αξηζκ. ………………………………………… 
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο «…………………………..», ρξνληθήο ηζρχνο 
κέρξη ηηο ………………………….. (δύν κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ έηνπο 
ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο), πνζνχ επξψ ελληαθνζίσλ Δπξψ (900,00 €), πνπ απνηειεί 
πνζνζηφ 5% ηνπ εηήζηνπ εθηηκψκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ ρσξίο ην ΦΠΑ, ε νπνία 
ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
 

Μ Δ Ρ Ο    Σ Ρ Ι Σ Ο 
Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
Άξζξν 7ν 

Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

 1. Βαζηθέο Τπνρξεώζεηο: 
 
  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο θαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε πνπ ζα 
παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ εγγξάθσο. 
 
 2. Δγθαηαζηάζεηο-Τπνδνκή: 
 
  α. Υψξνο Μ.ΓΔΑ: 
 
   (1) Ο Αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ην ρψξν πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηε 
Μνλάδα, απνδερφκελνο φηη είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη 
απφιπηα θαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη θαη νθείιεη λα μεθηλήζεη ηελ 
αμηνπνίεζή ηνπ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (2) Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα δηακνξθψζεη ην ρψξν ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή – ιεηηνπξγηθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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   (3) Οη εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε, επηδηφξζσζε, επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη κε 
απνθιεηζηηθή επζχλε θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
   (4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ηνπ 
ρψξνπ πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο 
Μνλάδαο. 
 
  β. Δμνπιηζκφο: 
 
   (1) Όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
    (α) Σα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε 
πνπ πξννξίδνληαη θαη βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν (αγνξά, ζπληήξεζε, επηζθεπή). 
 
    (β) Σα έμνδα επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ 
ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο βιάβεο, βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.  
 
  γ. Παξάδνζε ρψξνπ: 
 
   (1) Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνδψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνλ δηαηεζέληα ρψξν ζηελ Τπεξεζία, 
φπσο αξρηθά ηνπ παξαδφζεθε θαη δηακνξθψζεθε κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
απνζχξνληαο κφλν ηνλ εμνπιηζκφ ηδηνθηεζίαο ηνπ.  
 
   (2) ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο ζηελ Τπεξεζία γηα θάζε απνζεηηθή δεκηά εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο 
απφδνζεο ηνπ ρψξνπ. 
 
  δ. Καζαξηφηεηα: 
 
   (1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο θαη 
απφιπηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί. 
 
   (2) Ζ θαζαξηφηεηα, ε απνιχκαλζε θαη ηα κέηξα απεληφκσζεο-
κπνθηνλίαο ηνπ ρψξνπ απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
   (3) Σν θφζηνο φισλ ησλ πιηθψλ - εξγαζηψλ γηα ηα αλσηέξσ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
 
   (4) Σα απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, 
ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ησλ 
θάδσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ ηξαηνπέδνπ 
Παπάγνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε θάζε θνξά Μνλάδα γηα ηελ απνθνκηδή 
ησλ απνξξηκκάησλ). 
 
 3. Πξνζσπηθό: 
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  α. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ: 
 
   (1) Θα απνηειείηαη απφ άηνκν/α πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ 
Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δελ 
πξνέξρεηαη απφ ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 
έρεη άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα.  
 
   (2) Θα θέξεη εηδηθή, νκνηφκνξθε ακθίεζε. 
 
   (3) Θα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρψξνπ. 
 
   (4) Θα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή. 
 
   (5) Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο εκβνιηαζκνχο θαη ζηηο ινηπέο ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Σα έμνδα 
εκβνιηαζκψλ θαη εμεηάζεσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
   (6) Θα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα 
Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  β. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ 
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα παξάπησκα ή ζπκπεξηθνξά πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή ή επάξθεηα. 
 
  γ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ 
σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
θαζψο θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα 
εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
θνξείο θαη θάζε ηξίην, έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. 
 
  δ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, δε ζα ηειεί ζε ζρέζε ή ζε νπνηαδήπνηε 
εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά 
φιεο ηηο, απφ ηε χκβαζε εξγαζίαο θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο, ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο (αζηηθέο θαη πνηληθέο).  
 
  ε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ 
θνξέσλ (π.ρ. κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ηα άηνκα πνπ ζα απνπζηάδνπλ ζα αληηθαζίζηαληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
  ζη. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη 
απαγνξεχεηαη ξεηά λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν αλήθεη ζηελ Τπεξεζία, 
αθφκε θαη αλ είλαη απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε 
εγγξάθσλ πνπ δελ ην αθνξνχλ άκεζα. 
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 4. Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο - Πνηόηεηα: 
 
  α. Όια νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππα πνηφηεηαο ελφο ζχγρξνλνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 
 
  β. Σα πξνο θαζαξηζκφ ελδχκαηα θαη ινηπά είδε πνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη απφ ηα εμππεξεηνχκελα ζηειέρε ζα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή 
απφδεημε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη ζην ζηέιερνο, θαη απφθνκκα απηήο ζα 
επηζπλάπηεηαη ζηα πξνο θαζαξηζκφ είδε. 
 
  γ. Σα ελδχκαηα θαη ινηπά είδε ζα κεηαθέξνληαη εληφο εηδηθνχ νρήκαηνο 
ηνπ αλαδφρνπ, ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη κε απψιεηα ησλ εηδψλ. 
 
  δ. Σα ελδχκαηα θαη ινηπά είδε ζα θαζαξίδνληαη – ζηδεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα απηψλ. 
 
  ε. Σα θαζαξηζκέλα ελδχκαηα – είδε ζα επηζηξέθνληαη ζηα 
εμππεξεηνχκελα ζηειέρε εληφο εηδηθήο ζπζθεπαζίαο θαη θξεκάζηξαο. 
 
 5. Έιεγρνο: 
 
  α. Ζ Τπεξεζία κέζσ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα πξνβαίλεη 
πεξηνδηθά ή εθηάθησο ζε έιεγρν ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, 
πξνο έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ νθείιεη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία απηψλ. 
 
 6. Λνηπέο Δπηβαξύλζεηο:  
 
  Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη: 
 
  α. Με θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ παξέρνληα ηηο 
ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. 
 
  β. Με θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ. 
 
  γ. Με ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, 
εξγαηηθέο εηζθνξέο θιπ.), θαζψο θαη κε ην ηζφπνζν θάζε δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο 
πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 7. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, σο 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
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Άξζξν 8ν 

Τπνρξεώζεηο Τπεξεζίαο 
 
 Ζ Τπεξεζία ππνρξενχηαη: 
 
 α. Να παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ρψξν θαη ηελ ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
ζχλδεζε ηπρφλ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη εληφο ηνπ ρψξνπ κε ηα δίθηπα 
ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 
 
 β. Να θαηαβάιιεη ζηνπο παξφρνπο θνηλήο σθειείαο ηηο δαπάλεο 
ειεθηξνδφηεζεο- χδξεπζεο ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ. 
 
 γ. Να επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν λα βειηηψζεη, ηξνπνπνηήζεη θαη λα 
δηακνξθψζεη ην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ησλ 
αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. Οπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε γίλεη, παξακέλεη 
πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα γελλά θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 9ν 
Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο 

 
 1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 
Παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Καζήθνλ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπήο ζα είλαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ζε κεληαία 
βάζε, θαζψο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζηε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ. 
 
 2. ην Πξσηφθνιιν ζα αλαγξάθεηαη ν κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα «Ε» ηεο ηακεηαθήο κεραλήο, γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγνχληνο κηζζψκαηνο πξνο θαηαβνιή ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο παξαηεξεζνχλ 
παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, εθαξκφδνληαη ηα θάησζη: 
 
  α. Με κέξηκλα ηεο Μνλάδαο, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Αλάδνρνο θαη 
δεηείηαη ε ιήςε ησλ κέηξσλ θαη ε εθδήισζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα. 
 
  β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά θάζε έιιεηςε ή πιεκκειή 
εξγαζία ή παξαηήξεζε εληφο ηνπ νξηζζέληνο απφ ηε Μνλάδα ρξφλνπ, ή λα δεηά 
αηηηνινγεκέλα, αλάινγε παξάηαζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ. 
 
 4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε κε απνθαηάζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ δειψλεη ηε κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο θαη απνηειεί ιφγν 
επηβνιήο θπξψζεσλ – πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
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Άξζξν 10ν 
Καλόλεο Λεηηνπξγίαο ηεγλνθαζαξηζηεξίνπ 

 
 1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα SELF SERVICE. 
 
 2. ην ζηεγλνθαζαξηζηήξην ζα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο 
ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  
 
 3. Ζ ηακεηαθή κεραλή πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί θαη δεισζεί ζηελ αξκφδηα 
ΓΟΤ. 
 
 4. Ζ κε έθδνζε ηακεηαθήο απφδεημεο, απνηειεί ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επηβάιινληαη νη θάησζη θπξψζεηο:  
 
  α. Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ πνπιήζεθε, 
ρσξίο απφδεημε. 
 
  β. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο πεξηζζφηεξεο απφ δπν 
(2) θνξέο, ζα γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, εθηφο 
εάλ απνδεηρζεί φηη ε παξάβαζε έγηλε ελ αγλνία ηνπ, νπφηε απνπέκπεηαη ακέζσο ν 
ππάιιεινο πνπ ελέρεηαη. 
 
 5. Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ λα ππάξρνπλ 
εχθιεθηεο χιεο, ηπρεξά παηρλίδηα, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο 
ζπζθεπψλ πνπ δελ απνηεινχλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 
 
 6. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξηνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαζ' φιν 
ην σξάξην εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
 7. Ο ηηκνθαηάινγνο ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνο ζε εκθαλέο 
ζεκείν, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 11ν 
Ωξάξην Λεηηνπξγίαο – Πιήζνο Πξνζσπηθνύ 

 
 1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ θαη ην πξνζσπηθφ 
ζηειέρσζεο ηνπ, θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
 
  α. Δξγάζηκεο εκέξεο, 09:00 – 12:00 πκ. 
 
  β. Πξνζσπηθφ: ηνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν. 
 
 2. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ππάξμεη δηαθνξνπνηήζε 
ζην σξάξην ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ, αλαιφγσο ηεο θίλεζεο, ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ θαη ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα δηαπηζησζνχλ, θαηφπηλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 12ν 

Σξνπνπνίεζε  Όξσλ ύκβαζεο 
 

1. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 
θαη εθφζνλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο. 
Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ φξσλ γίλεηαη εγγξάθσο, κε γξαπηή 
ηξνπνηεηηθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  
 

2. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επ’ νπδελί ζεσξνχληαη φηη 
ελέρνπλ ζησπεξή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο ή νηνπδήπνηε φξνπ ηεο. 
Κάζε αλνρή ή θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο ή αμηψζεψλ ηνπο, δελ ζεσξείηαη νχηε εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε 
απφ απηά. 

 
 Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ (2) θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο σο θάησζη: 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Ο 
ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο 
ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α»  ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 
«Β»  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
«Γ»  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν πκβάζεσλ 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 
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