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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

1.  ΑΠΟΦ ΑΣΗ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ν.Π.Ι.Δ 

Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 
26441, Πάτρα 

Πληροφορίες: Κατερίνα Κουκουλομμάτη 
Τηλ.: 2613 613690 

Fax: 2610 461126 

  

 
 

Πάτρα,   8-2-2016 
Αριθ. Πρωτ.: 328 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τρο-

ποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 

Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 

40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης.  

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ 

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης 

των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10). 

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτο-

σήμου» 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

(ΕL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και Υπηρεσιών» 

8. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43), σχετικά με την παρακράτηση φό-

ρου εισοδήματος. 

12. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτρο-

πή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με 

το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011) όπως α-

ντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012).  
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14. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατά-

ξεις». 

15. Τα άρθρα 40 και 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συ-

ναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

16. Την υπ. αριθ. 301/5-2-2016 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμε-

λούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΑΔΑ: 73ΠΠΟΡΕΒ-ΣΘΩ). 

17. Την υπ. αριθ. 303/5-2-2016 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμε-

λούς επιτροπής ενστάσεων (ΑΔΑ: 6ΡΘΘΟΡΕΒ-9ΥΩ). 

18. Τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 62.98.05.0001 «Έξοδα καθαριότητας και φύλαξη κτιρίου». 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΤΑ/ΠΔΕ 299/4-2-2016 αίτημα του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 

16REQ003772386) 

20. Την υπ’ αριθμό 308/5-2-2016 (ΑΔΑM: 16REQ003780455) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. 

21. Την ανάγκη για την βέλτιστη υγιεινή των εργαζομένων και την τήρηση των απαραίτητων εργασια-

κών συνθηκών του προσωπικού της ΠΤΑ-ΠΔΕ 

 

                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον οικο-

νομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο «Καθαρισμός 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην 

οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 ΠΑΤΡΑ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα δίμηνης παράτασης χωρίς μεταβολή των όρων της σύμβα-

σης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.98.05.0001 του προϋπολογισμού του Πε-

ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2016.  

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα 

www.ptapde.gr, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Περίληψη 

αυτής θα δημοσιευτεί και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. 

2. Την έγκριση των γενικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, που ρητά αναφέρονται στα πα-

ραρτήματα Α’ και Β’ αντιστοίχως, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγω-

νισμών επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 , ΤΚ 26441, Πάτρα στις 25/2/2016, ημέρα Πέμπτη, 

και ώρα 10:30 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. Προσφορά μπορεί να υπο-

βληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τη 

Τετάρτη, 24/2/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 

ΠΤΑ-ΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της υπό το ανωτέρω 16. 

στοιχείο συγκροτηθείσας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά 

βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Η παρούσα διέπεται από το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Π.Τ.Α. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπό-

σπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής. 

 

• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

• Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

• Υπόδειγμα αίτησης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
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Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα, τηλ 2613 613690 αρμόδια κα Κουκουλομμάτη Κατερίνα. 

 

Η Προϊσταμένη Τμ.Δ’ ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Αικατερίνη Κουκουλομμάτη 

Ο Δ/ντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Χρήστος Τζομάκας 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών 

 

Συνημμένα:  

• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

• Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

• Υπόδειγμα αίτησης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

2.  ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Α ’  

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613 613690 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι ο καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 στην Πάτρα όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για χρονικό διάστη-

μα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης 

αυτού του διαστήματος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

 

Ειδικότερα ο καθαρισμός αναφέρεται στους χώρους στέγασης των γραφείων του Περιφερεια-

κού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ 

και συγκεκριμένα στους κάτωθι χώρους: 

 Ισόγειο εμβαδού 420,06 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει γραφεία, μεγάλη αίθουσα συνεδριά-

σεων και τουαλέτες, πλέον του πεζοδρομίου και του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου. 

 Ημιόροφος (πατάρι) εμβαδού 253,35 τ.μ. Ο χώρος περιλαμβάνει γραφεία και τουαλέτα 

 1ος, 2ος και 3ος όροφος συνολικού εμβαδού 1.168,24 τ.μ. οι οποίοι περιλαμβάνουν γραφεία, 

τουαλέτες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως επίσης οι διάδρομοι, το κλιμακοστάσιο, 

ο ανελκυστήρας και η είσοδος, συνολικού εμβαδού 116,26 τ.µ.  

 Υπόγειο Κτιρίου (710,33 τ.μ.), το οποίο περιλαμβάνει αίθουσα αρχείων και θέσεις στάθ-

μευσης αυτοκινήτων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείμενο στο χώρο, ώστε 

οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαί-

σθητο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου, δεν μπο-

ρεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων.  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-

πτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 62.98.05.0001 «Έξοδα καθα-

ριότητας και φύλαξη κτιρίου» και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογι-

σμό του επόμενου έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολού-

νται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με αντικείμενο σχετικό με το 
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διαγωνιζόμενο αντικείμενο των υπηρεσιών, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνι-

σμός. 

 Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

 Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υπο-

βολή της προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε πε-

ρισσότερες της μιας Προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι Προσφορές, στις οποίες 

συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας Ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέ-

χων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων), αποκλείο-

νται από το Διαγωνισμό. 

 

3.2 Αποκλεισμός συμμετοχής 

 

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγρά-

φων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και άρθρο 6 παρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και συγκε-

κριμένα εάν: 

1. Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή πε-

ρισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγρα-

φος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, 

iv. υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 

218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 

ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 

 

2. Ένας προσφέρων ή - σε περίπτωση που πρόκειται για ένωση προσώπων – έστω και ένας 

συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 

i. βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείρι-

ση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστι-

κές διατάξεις, 
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ii. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστι-

κή διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

iii. καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

διαγωγή, 

iv. έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνι-

σμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

v. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη-

μένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

vi. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

vii. είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφο-

ριών που απαιτούνται, 

viii. έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, 

ix.  προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώ-

ματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες γι' αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 

3. Αποκλείεται επίσης από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου ο Προσφέρων, ο οποίος: 

i. δεν θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας διακήρυξης ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση «επί ποινή αποκλει-

σμού» από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη, 

ii. από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρούσας διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη, 

iii. κηρύχτηκε έκπτωτος με τελεσίδικη απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή 

φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υ-

ποχρεώσεις, 

iv. συνιστά είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβά-

λουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή Προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος α-

ποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή Προσφορά, η υποβληθείσα κοινή Προ-

σφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

 

3.3 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού – Παροχή Διευκρινήσεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού από το διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ-ΠΔΕ, www.ptapde.gr. 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 

μπορούν να ζητούνται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμί-

ας υποβολής προσφορών και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την εκπνοή της ως 

άνω προθεσμίας.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΠΤΑ-ΠΔΕ, ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πά-

τρα, αριθμός φαξ 2610-461126). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 

να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρο-

νικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση kkoukoulommati@ptapde.gr. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς 

και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 

σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συ-

γκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

http://www.ptapde.gr  

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή α-

ποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

 

3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκό-

ντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ι-

σχύει, στην οποία υπεύθυνη δήλωση: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο 

συμμετέχουν. 

2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερό-

μενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

ii. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περί-

πτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) 

του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, 

v. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαι-

ολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

4) Να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

16PROC003781543 2016-02-08

http://www.ptapde.gr/
ΑΔΑ: 71ΓΔΟΡΕΒ-5Γ0



 10 

5) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη α-

πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

6) Να δηλώνεται ότι έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειμένου της παρούσας διακή-

ρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, 

οικονομικά και παραγωγικά να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση του έργου. 

7) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του. 

8) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και α-

κριβή. 

9) Να δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρους του πράξη επιβολής προστίμου για παρα-

βιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

 

β. Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου σχετικά με: 

1) τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στον εν λόγω διαγωνισμό, 

2) τον ορισμό εκπροσώπου (σε περίπτωση που οι Προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά 

στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους), 

3) τον ορισμό αντικλήτου για τον παρόντα διαγωνισμό, 

4) την εξουσιοδότηση για την κατάθεση της προσφοράς και την παρουσία στην αποσφρά-

γισή της και σε όλα τα στάδια αυτής.  

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου εκά-

στου μέλους αυτής, θα αναφέρει επί πλέον των ανωτέρω: 

i. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, 

τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, 

ii. το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας στην εκτέ-

λεση του Έργου (ποσοστό συμμετοχής), 

iii. τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης/κοινοπραξίας για τον Διαγωνισμό 

και του τυχόν αντικλήτου, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

iv.  ότι έκαστο μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά ευθύνεται αλληλεγ-

γύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

v.  ότι σε περίπτωση που η ένωση/κοινοπραξία τους επιλεγεί ως Ανάδοχος, θα συστήσουν, 

εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών) με σκοπό την παρο-

χή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού, ή εταιρεία του 

εμπορικού δικαίου, με σκοπό – μεταξύ άλλων – την παροχή των υπηρεσιών που προ-

βλέπει η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού, ότι η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδο-

ση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή και ότι τα μέλη 

της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 

την τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

 

γ. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης υποψηφίου: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δη-

μοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού, 
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκ-

προσώπησης του νομικού προσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε.: 

1) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων 

αυτού. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο: 

1) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μετα-

βολές του. 

 

δ. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται επί ποινή 

αποκλεισμού για κάθε μέλος της. Επιπλέον, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού συμφωνητικό 

μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο: 

 να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφή-

νεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύ-

νολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 

του Έργου, 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσω-

πος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό 

και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτου-

σας Αρχής. 

 

στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

 

Διευκρινήσεις  

1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής της παρούσας 

ενότητας. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των 

υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο 

πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παρα-

πάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περι-

πτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βε-

βαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προ-

βλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων. 

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής, θα πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης του διαγωνισμού έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Επίσης οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται: 

 Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

 Όταν πρόκειται για εταιρεία, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

6. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο απο-

κλεισμού του συμμετέχοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν την Προσφορά τους καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή μέσω ε-

ξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα υποβολής 

τους. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα πα-

ραλαμβάνονται.  

Οι Προσφορές που παραλαμβάνονται, πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Στο Πρω-

τόκολλο καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των καταθετών των Προσφορών. 

Επίσης, οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την Προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυ-

δρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier) στην έδρα της Ανα-

θέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Προσφορές παραλαμβάνονται από την Αναθέτου-

σα Αρχή με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα 

της μέχρι την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.   

Δε θα λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, δεν έφθασαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι Προσφορές αυτές θα ε-

πιστρέφονται στους Υποψηφίους με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και δαπάνη των δικαιού-

χων, χωρίς να ανοιχθούν.    

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή Προσφοράς. 

 

4.2 Κατάθεση – αποσφράγιση προσφορών 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο ΠΤΑ-ΠΔΕ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πα-

τρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα (Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τηλ. 2613-613690 

& Fax : 2610-461126).  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 24/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/2/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 

(ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού). 

 

4.3 Περιεχόμενο Προσφοράς 

4.3.1 Γενικά 

Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η Δια-

κήρυξη, μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επι-

στολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εται-

ρεία ή Ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά και να αναγράφονται τα 

στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς (βλ. υπόδειγμα του παραρτήματος Ε’).  

 

Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ την 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την 

ένδειξη:  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό 

ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 ΠΑΤΡΑ». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  25/2/2016 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία» 

 

 

 

 

 

 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

τρεις (3) επιμέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν 

εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον : 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται στον αντίστοιχο υποφάκε-

λο, αναλόγως του περιεχομένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της 

παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο προσφοράς κάθε υποψηφιότητας υπάρ-

χουν συνολικά τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι, ως εξής : 

 

1. Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» : τα περιεχόμενα περιγράφονται αναλυτικά στην Παρά-

γραφο 4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2. Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» : τα περιεχόμενα περιγράφονται αναλυτικά στην 

Παράγραφο 4.3.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

3. Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς 
περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 4.3.4 της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής προσφο-

ράς, (β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συμμετοχής θα απορρίπτονται. 

 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται υ-

ποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο. 

 

4.3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υπο-

16PROC003781543 2016-02-08

ΑΔΑ: 71ΓΔΟΡΕΒ-5Γ0



 14 

ψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

και τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

4.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο Φάκελος Β περιέχει αποκλειστικά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα: 

α. Προφίλ της εταιρείας (δομή - οργανόγραμμα, έτος ίδρυσης, αριθμός εργαζομένων, 

εκτελεσθείσες συμβάσεις, κλπ) 

β. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

γ. Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του 

Παραρτήματος Β’, παράγραφος 4. 

δ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παραρτήματος Β’. 

ε. Λοιπά στοιχεία. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω β, γ και δ στοιχεία τελούν επί ποινή αποκλεισμού. 

 

4.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνταχθεί σύμφωνα με το υπό-

δειγμα του Παραρτήματος Γ’ της παρούσης. 

 

Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφά-

λαιο, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 του Ν. 3863/2010, τα εξής στοιχεία: 

α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. 

γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής 

των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Πρόσθετα οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά 

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και 

ανάλυση βάσει αυτής της μισθοδοσίας των εργαζομένων. 

 

Οι προσφορές πρέπει: 

α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση όρους ή τύπους υλικών για τους 

οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα. 

β) Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεω-

τικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

γ) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προ-

σθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή απορρίπτεται. Η 

προσφορά απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχουν σ’ αυτή αναφορές που την καθιστούν ασα-
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φή. Επίσης η προσφορά θα απορρίπτεται όταν υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του 

έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 

 

Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες. Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 3 μήνες από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

5.1 Γενικά 

Η διενέργεια του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια από την Επιτροπή Διενέρ-

γειας του Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ): 

• Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

• Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Τελική Αξιολόγηση 

Η ΕΔΔΑΠ καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο τέλος της διαδικασίας από κοινού στον 

Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ για να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες και ο οποίος στη συνέ-

χεια κοινοποιεί τις αποφάσεις μαζί με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας σε όλους τους 

συμμετέχοντες. Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στους συμμετέ-

χοντες ή μέσω e-mail. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πλήρη γνώση με τον ανωτέρω τρόπο.  

 

5.2 Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προ-

κήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση της ΕΔΔΑΠ. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δι-

καιολογητικών Συμμετοχής, οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών και οι Φάκελοι Οικονομικών 

Προσφορών, και μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία των Φακέλων κα-

τά φύλλο. 

2. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον 

αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχό-

μενο των δικαιολογητικών σε επόμενη συνεδρίαση. 
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3. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτηρίου συμμετοχής, μέσω της εξέτασης του περιεχο-

μένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές - για 

όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται στην 

παρούσα. Μετά την παραπάνω διαδικασία, για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τον έ-

λεγχο των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην οικονο-

μική αξιολόγηση και συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων από τον ο-

ποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

4. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ ο ο-

ποίος αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες το αποτέλε-

σμα του Διαγωνισμού. 

5. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπο-

ρούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών έως και μια (1) εργάσιμη 

ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισης μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Επι-

τροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει  χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγράφηση ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης από τους υποψή-

φιους αναδόχους. 

6. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμ-

φέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη “πλη-

ροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα” και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημε-

ρομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέ-

πει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που κα-

λύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

5.3 Απόρριψη προσφορών 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προ-

σφέροντες. Εξαιρούνται μόνο τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Απόκλιση από 

τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του προσφέρο-

ντος. 

Ενδεικτικά η προσφορά απορρίπτεται όταν: 

I. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν είναι σύμφωνη με τους 

όρους της προκήρυξης. 

II. Δεν παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζει η προκήρυξη. 

III. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά η τεχνική ικανότητα του προσφέροντα. 

IV. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από αυτό που ορίζεται στην Προ-

κήρυξη 

V. Η Προσφορά περιλαμβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφερομένου τιμήματος σε άλλο 

μέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

VI. Δεν είναι σφραγισμένα σε ιδιαίτερους φακέλους, τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά 

στοιχεία 

VII. Δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα περιεχόμενα των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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5.4 Ενστάσεις  
Οι τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, γίνονται σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και για λόγους που αφορούν το συγκεκρι-

μένο στάδιο. Κάθε υποβαλλόμενη ένσταση πρέπει να συνοδεύεται, σύμφωνα με την νομοθε-

σία από χρηματικό παράβολο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-

2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». Η Επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία μέ-

χρι να εξεταστούν οι ενστάσεις από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων και να εκδοθεί η σχετική 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

5.5 Ματαίωση – Ακύρωση Διαγωνισμού  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 

αυτήν να ματαιώσει σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο ή να επαναλάβει το δια-

γωνισμό από οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

 Εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό. 

 Εάν ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συ-

νεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 

 Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμε-

νες παρατάσεις. 

 Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.  

Σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

6.1 Έλεγχος κριτηρίων ποιοτικής επιλογής-δικαιολογητικά συμμετοχής 

Αποκλείονται από το διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τα οριζόμενα στην Πα-

ράγραφο 4.3.2.  της παρούσας προκήρυξης. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για κα-

θέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και 

για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται 

από το διαγωνισμό. 

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύ-

ψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η ΕΔΔΑΠ συντάσσει πρακτικό, στο ο-

ποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

 

6.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η ΕΔΔΑΠ θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικα-

νοποιούν τους όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και θα καταχωρήσει, σε 

σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε 

μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, 

υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο 

οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

 

6.3 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 
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Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 

παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει το 

βαθμό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, και θα καταχωρήσει, σε 

σχετικό πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε 

μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε Προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά.  

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία των υποψήφιων αναδόχων – κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού – να τεκμηριώσουν πλήρως εντός 2 ημερών από την ημέρα που θα 

τους ζητηθεί και με απόλυτη σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή τους, θα οδηγήσει αυτομάτως 

στην απόρριψη των προσφορών τους. 

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Επιτροπή θα εισηγείται 

με πρακτικό στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 

προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 

55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των Οικονομικών Προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

7.1 Γενικά 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των 

Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατα-

κυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας πέ-

ντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φά-

κελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επι-

τροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα σφραγισμένο φάκελο. 

Σε ημερομηνία η οποία θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

του Φακέλου κατά φύλλο. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στον Πρόεδρο του 

ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ, ο οποίος αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά της γνωστο-

ποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης οδηγεί σε μη ικανο-

ποιητικό για την Επιτροπή αποτέλεσμα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του 

Πρόεδρου του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ συνεχίζεται η διαδικασία με τον επόμενο της βαθμολογίας υ-

ποψήφιο ανάδοχο. 

 

 

7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατα-

κύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμέ-

νο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 

τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 
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α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύ-

πτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώ-

σεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώ-

σεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστη-

μένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγ-

γραφης ειδοποίησης. 

 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι-

κασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) 

του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας ε-

γκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 

της περ. (2) του εδ. α’ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύ-

πτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελ-

ματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παρα-

μένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 2 του άρ-

θρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης α-

πόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
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(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εται-

ρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εται-

ρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-

ποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο Ανω-

νύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ι-

σχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πι-

στοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικα-

στικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικη-

τικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του 

εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνε-

ταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπό-

χρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Προ-

σφέρων. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω οι υπό στοιχεία α,β,γ,δ,ε κατηγορίες υποψηφίων αναδόχων υποβάλ-

λουν ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επι-

βολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σο-

βαρότητας. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο απο-

κλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

8.1 Διαδικασία Υπογραφής Σύμβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση. Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρό-

σκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή 

της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συμ-

βατικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-

γραφο Α.6.2 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

 

8.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας του έρ-

γου χωρίς Φ.Π.Α. και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής διάρκειας του έργου κατά 

δύο (2) μήνες. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ 

ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί 

δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις που έχουν υπογράψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δη-

μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε χώρες που περιλαμβάνονται 

στο άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία 

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των 

όρων που αναφέρονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’. 

 

Στην περίπτωση ένωσης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών – 

Αθηνών 32 και Αμερικής  όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-

ξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
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προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της αρ-

μόδιας επιτροπής και με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. 

Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση 

παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, 

καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 

Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημε-

ρομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερη-

σίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 

1/30 της μηνιαίας αμοιβής του. 

Στη σύμβαση που θα συνάψει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-

δας με τον ανάδοχο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α' έως στ' του άρθρου 68, παρ.1 του Ν. 

3863/2010 καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφα-

λιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρό-

ληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν η υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή παρακολούθη-

σης καλής εκτέλεσης του έργου διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. Μετά την καταγγελία, τα δικαιώ-

ματα του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, ό-

μως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι 

ασφαλιστικές τους εισφορές. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι υπηρεσίες του Περιφερεια-

κού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η σύμβαση θα λύεται αζημίως για το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

τις υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υ-

πόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύ-

ουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 

του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχο-

λούμενο από αυτόν προσωπικό, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υπο-

χρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού 

και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προ-

σωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει στο 

ΠΤΑ/ΠΔΕ τον εκάστοτε, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, πίνακα εργαζομένων. 

6. Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές εργοδοτικές εισφορές 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από 

εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού 

έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα α-

ναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκ-

πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέ-

σει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

 

Ο Ανάδοχος του έργου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ θα προσπαθούν να ρυθμί-

ζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προ-

κήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια των Πατρών. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

3 .   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με τo παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους χώρους στέγασης των 

γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

και Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ και συγκεκριμένα: 

 

 Ισόγειο εμβαδού 420,06 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει γραφεία, μεγάλη αίθουσα συνε-

δριάσεων και τουαλέτες, πλέον του πεζοδρομίου και του ακαλύπτου χώρου του οικο-

πέδου. 

 Ημιώροφος (πατάρι) 253,35 τ.μ. ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία και τουαλέτες 

 1ος, 2ος και 3ος όροφο συνολικού εμβαδού 1168,24 τ.μ., οι οποίοι περιλαμβάνουν γρα-

φεία, τουαλέτες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως επίσης οι διάδρομοι, το κλιμα-

κοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος, συνολικού εμβαδού 116,26 τ.μ. 

 Υπόγειο Κτιρίου συνολικού εμβαδού 710,33 τ.μ., ο οποίος περιλαμβάνει αίθουσα αρ-

χείων και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 Συνολικό εμβαδόν 2.668,24 τ.μ. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείμενο στο χώρο, ώστε 

οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαί-

σθητο.  

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:  

 

Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και διαρκεί 

δώδεκα (12) μήνες. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται χρονικά σε μηνιαία βάση, πι-

στοποιείται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης από πλευράς της αναδόχου εταιρείας και πα-

ραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας µε πρωτόκολλο παραλαβής. 

Αναλυτικά ο χρονικός προγραμματισμός του έργου έχει ως εξής: 

Καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 16:00 έως και την ολοκλή-

ρωση των ενεργειών καθαρισμού, πλην του 3ου ορόφου όπου ο καθαρισμός αρχίζει 

από τις 6.30 π.μ.. Ο ημερήσιος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών καθαρισµού και τα άτο-

µα που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου, τελούν 

υπό την κρίση του τελευταίου, δεδομένου όμως, ότι στους χώρους πρέπει να εκτελούνται τα 

κατωτέρω αναγραφόμενα, τα οποία κατά την κρίση του εργοδότη δεν μπορούν να εκτελε-

στούν σε λιγότερο από (12)  δώδεκα ανθρωποώρες ημερησίως.  

Ζητείται ως απαραίτητη η παρουσία ενός ατόμου από το συνεργείο καθαρισμού κατά τη διάρ-

κεια Συνεδριάσεων Επιτροπών του  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας, πέραν από την ώρα αποχώρησης του πρωινού ωραρίου, από τις 15:00 και μέχρι 

τις 18:00.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη καθα-

ρισµού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο µε την υ-

πογραφή της σύµβασης.   
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

       

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

Γ.Γ.Κ.Α. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ισόγειο & 

Υπόγειο   

1 2 09:00-11:00 

 

 

Ημιώροφος, 

1ος-2ος όροφος 

2 8 (2Χ4) 16:00-20:00  

3ος όροφος 1 2 6:30-8:30  

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

3* 

 

 

12 

 * Το άτομο που 

διατίθεται στο 

ισόγειο δύναται 

να καλύπτει τη 

δεύτερη βάρδια 

των ορόφων ή 

τη βάρδια του 

3ου ορόφου 

 

Καθημερινός Καθαρισμός 

 Υγρό και στεγνό ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα των χώρων (καρέκλες, επιφάνειες υπολογι-

στών πλην κρυστάλλων οθόνης, τραπέζια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, σώματα κλιματισμού 

και καλοριφέρ, καθώς και των συσκευών όπως, τηλέφωνα, θυροτηλέφωνα, περβάζια πα-

ραθύρων κλπ.  

 Καθαρισμός, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων, 

µε κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.  

 Καθαρισμός µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολύμανση µε τα κατάλληλα απολυμαντι-

κά των τουαλετών καθώς και όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέ-

πτες, μεταλλικά είδη, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, πόρτες, πλακάκια τοίχων κλπ.  

 Καθαρισμός λεκέδων από τοίχους και πόρτες στις τουαλέτες. Στους χώρους υγιεινής το-

ποθετούνται επίσης και τα απαραίτητα αναλώσιμα όπως χαρτιά υγείας, σαπούνια, αποσμη-

τικό κλπ. 

 Καθαρισμός των χώρων κουζίνας. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει, πλύσιμο σκευών κουζίνας 

(και εσωτερικά το ψυγείο όταν απαιτείται) όπως, ποτήρια, καφετιέρες, επιφάνειες επί-

πλων, πάγκους, σταχτοδοχεία, νεροχύτη, ψυγείου (εξωτερικά).  

 Συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων και αλλαγή σάκων στα καλάθια αχρήστων. Τα 

σκουπίδια συγκεντρώνονται σε σακούλες οι οποίες μεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης 

απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο., τοποθετούμενα στους αντίστοιχους κάδους. 

 Συλλογή και πλύσιμο των ποτηριών, φλιτζανιών, σταχτοδοχείων και λοιπών σκευών.  

 Καθαρισμός πρεβαζιών παραθύρων εσωτερικά.  

 Επιμελής καθαρισμός της αίθουσας συνεδριάσεων η οποία θα πρέπει να διατηρείται καθα-

ρή (τραπέζι, καθίσματα και δάπεδο) σε κατάσταση άμεσης χρήσης της. 

 Καθαρισμός ανελκυστήρα και τοίχων κοινόχρηστων χώρων, σφουγγάρισμα κλιμακοστασί-

ων. 
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 Τοποθέτηση χάρτου υγείας και χειροπετσετών καθημερινά, τα οποία θα προμηθεύει το 

ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

 Συλλογή χαρτιού και υλικών εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, συσκευασίες, μπουκά-

λια, λαμπτήρες κλπ) σε ειδικές σακούλες για ανακύκλωση και τοποθέτησή τους στους α-

ντίστοιχους κάδους.  

 

Εβδομαδιαίος Καθαρισμός 

 Απλό ξεσκόνισμα φακέλων, βιβλίων και βιβλιοθηκών.  

 Καθαρισμός μπαλκονιών (σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και κάγκελα).  

 Περισυλλογή αποτσίγαρων, από γλάστρες καθώς και ξεσκόνισμα φυτών και γλαστρών. 

Απομάκρυνση τυχόν αραχνών από τους τοίχους και οροφές.  

 Ξεσκόνισμα κάδρων.  

 Ο καθαρισμός των τζαμιών στις εισόδους των ορόφων και από τις δύο όψεις αυτών και  

στα εσωτερικά χωρίσματα των γραφείων. 

 Καθαρισμός και πλύσιμο με νερό του εξωτερικού πεζόδρομου χώρου επί της Αμερικής και 

επί της ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών. 

 Μάζεμα σκουπιδιών από τον χώρο του εξωτερικού πεζόδρομου μπροστά από το κτίριο επί 

της Αμερικής και επί της ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών, καθώς και από τον ακάλυπτο χώρο του 

οικοπέδου. 

 

Μηνιαίος Καθαρισμός  

 Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά.  

 Καθαρισμός όλων των καρεκλών, πολυθρόνων και καναπέδων από πίσω και από κάτω. 

Καθαρισμός των υφασμάτινων επίπλων µε ηλεκτρική σκούπα.  

 Καθαρισμός διαδρομών καλωδίων.  

 Καθάρισμα όλων των πλαϊνών πλευρών των επίπλων των γραφείων.  

 Πλύσιμο τοίχων τοπικά.  

 Ξεσκόνισμα στα πολύ ψηλά σημεία των διαφόρων αντικειμένων, επίπλων, κορνιζών πινά-

κων ζωγραφικής κλπ.  

 Απολύμανση των αποχετευτικών οδών καθώς και των οδών υδρορροής.  

 Πλύσιμο καλαθιών αχρήστων μέσα και έξω. 

 Ξεσκόνισμα όλων των μηχανημάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στο κτίριο (φωτοτυπικά, 

εκτυπωτές, τηλεοράσεις κ.λ.π.). 

 Καθαρισμός εσωτερικός των ηλεκτρικών ψυγείων του κτιρίου.  

 

4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  

 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη παροχή των υπηρεσιών της παρούσας θα πρέπει 

να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και σύστημα πε-

ριβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 ή EMAS).  

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-

ρών να διαθέτουν τριετή ενασχόληση με το αντικείμενο και να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς κα-

τά τα τελευταία τρία (3) έτη μία ή περισσότερες συμβάσεις καθαριότητας συνολικής διάρκειας 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών με φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Για την τεκμηρίωση 

των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, και η προ-
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σκόμιση σχετικών αντιγράφων συμβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης οι οποίες θα κα-

λύπτουν το σύνολο των συμβάσεων. Για τις περιπτώσεις ανάθεσης έργου από φορέα του Δη-

μοσίου τομέα αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για τη συνολική διάρκεια του 

έργου.  

Τα ανωτέρω προσκομίζονται σε απλά αντίγραφα σύμφωνα με το Ν.4250/2014. 

 

Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν και το προφίλ των υπο-

ψηφίων επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Αριθμός εργαζομένων 

που θα απασχοληθούν 

στο έργο 

Τουλάχιστον τρεις (3)  εργα-

ζόμενοι 
ΝΑΙ  

Τουλάχιστον δύο (2) εργαζό-

μενοι άνω των 25 ετών 
ΝΑΙ  

2 

Ημερήσιος αριθμός αν-

θρωποωρών εργασίας 

των εργαζομένων που 

θα απασχοληθούν στο 

έργο 

Τουλάχιστον δώδεκα (12) 

ανθρωποώρες ημερησίως 
ΝΑΙ  

3 
Τεκμηρίωση  

εμπειρίας επιχείρησης 

Τουλάχιστον τρία (3) έτη λει-

τουργίας επιχείρησης  
ΝΑΙ  

Εκτελεσθείσα-ες συμβάσεις 

καθαριότητας με φορείς του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού το-

μέα συνολικής διάρκειας του-

λάχιστον δώδεκα μηνών κατά 

τα 3 τελευταία έτη 

ΝΑΙ  

4 Πρότυπα επιχείρησης 

Σύστημα διασφάλισης ποιό-

τητας (ISO 9001) 
NAI  

Σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ISO 14001, 

EMAS) 

ΝΑΙ  

5 
Πρόγραμμα Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού 

Σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του Παραρτήματος Β’ 
ΝΑΙ  

6 
Λοιπές υποχρεώσεις Α-

ναδόχου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 

5 του Παραρτήματος Β’ 
ΝΑΙ  

7 Υλικά καθαρισμού 

Όλα τα μηχανικά μέσα, τα 

εργαλεία, τα υλικά καθαρι-

σμού (απορρυπαντικά, βούρ-

τσες, σάκοι απορριμμάτων) 

καθώς και άλλο σχετικό ή 

απαραίτητο υλικό για τον κα-

θαρισμό των χώρων, θα τα 

διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία. 

 

ΝΑΙ  
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5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

5.1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέτει τον κατάλληλο, άριστο, εξοπλισμό σε εργαλεία, 

μηχανήματα, καθαριστικά διαλύματα, βιοδιασπώμενα φιλικά προς το περιβάλλον, κα-

θώς και λοιπά αναλώσιμα, κατάλληλο, έμπειρο, υπεύθυνο, έντιμο και φερέγγυο προ-

σωπικό.  

5.2. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη 

καθαρισμού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο 

µε την υπογραφή της σύμβασης καθώς επίσης και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ε-

νός ατόμου κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ώστε οι προσφερόμενες εργασίες 

καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο.  

5.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη 

που εξαιτίας του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του 

καθαρισμού του κτιρίου, αναλαμβάνοντας  σε κάθε περίπτωση πάσα ευθύνη δυνάμενη 

να προκύψει εξαιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού 

του.  Σε περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημιάς και θα α-

φαιρείται από την αμοιβή του Αναδόχου ή όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώ-

σεις αυτές. 

5.4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία 

σ’ αυτόν και στο προσωπικό που θα  χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προ-

σωπικό του ΠΤΑ-ΠΔΕ ως και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να 

συμβεί σε όλους τους ανωτέρω. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό 

του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Το ΠΤΑ-ΠΔΕ απαλλάσσεται από 

κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, 

τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου. 

5.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρι-

σμού έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις εργασίες προσωπικό. Επίσης υπο-

χρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και  να έχει ασφα-

λισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς Α-

σφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.). 

5.6. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφο-

ρές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το 

έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το ΠΤΑ/ΠΔΕ  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υπο-

χρέωση για αποζημίωση από τυχόν οφειλές του αναδόχου προς το προσωπικό του για 

οποιαδήποτε αιτία. 

5.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό από το ΠΤΑ-ΠΔΕ, ειδι-

κευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, 

ήθους και συμπεριφοράς. 

5.8. Το ΠΤΑ-ΠΔΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόλη-

ση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου.  

5.9. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, την κα-

ταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κα-
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τώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωρα-

ρίου, ασφαλιστική κάλυψη, εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο-

μένων κ.λ.π. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες ά-

δειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες α-

πουσίες και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό του κτιρίου του ΠΤΑ-

ΠΔΕ με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. 

5.10. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 

σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ 

του ΠΤΑ-ΠΔΕ.  

5.11. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προ-

σωπικού του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για ο-

ποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

5.12. H ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτεί-

νεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτω-

ση που η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

5.13. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον 

χώρο λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του 

εργοδότη. 

5.14. O εργολάβος, καμιά αμοιβή θα δικαιούται από τον εργοδότη για χρονικό διάστημα μετά 

τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εργολαβικής σύμβασης. 

5.15. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και συντήρησης όπου θα κατα-

γράφει τα υλικά με ημερομηνία προμήθειας και αριθμό τιμολογίου το οποίο θα είναι 

διαθέσιμο στο ΠΤΑ-ΠΔΕ, όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέ-

πεται από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού που θα συναφθεί μεταξύ του 

αναδόχου και του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

5.16. Σε περίπτωση που στο διάστημα ισχύος της σύμβασης μεταφερθεί η Υπηρεσία σε άλλο 

κτίριο, το ΠΤΑ-ΠΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση, εφόσον ειδοποιήσει 

εγγράφως τον ανάδοχο.  

5.17. Κατά την ημέρα ανάληψης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

στη Δ/νση του ΠΤΑ-ΠΔΕ, τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που θα απασχολούνται 

στο κτίριο, τον αριθμό ταυτότητάς τους και σε περίπτωση αλλοδαπών, τον αριθμό α-

δείας εργασίας, καθώς επίσης και κάθε μεταβολή του προσωπικού αυτού. Το ΠΤΑ-ΠΔΕ 

δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύε-

ται ότι είναι ασφαλισμένος και μπορεί να υποχρεώνει τον ανάδοχο να προσκομίζει τα 

σχετικά επίσημα έγγραφα. 

5.18. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι 

του ΠΤΑ-ΠΔΕ που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη. 

5.19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αποτελούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι 

ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το ΠΤΑ-ΠΔΕ.  Γι’ αυτό το προσωπικό που 

απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει δικαίωμα αποζημίω-

σης για κανένα λόγο ή αιτία, από το ΠΤΑ-ΠΔΕ, δεδομένου ότι ουδεμία σχέση υφίσταται 

μεταξύ του ΠΤΑ-ΠΔΕ και του προσωπικού του αναδόχου. 

5.20. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υπο-

χρεώσεις. 

5.21. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει πε-

ρίπτωση κενών στο προσωπικό του. 
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5.22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05. 

5.23. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί 

η σύμβαση (με την ανάδοχο εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

της εταιρείας υπέρ του ΠΤΑ/ΠΔΕ. 

 

 

 

6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι 

απορριμμάτων) καθώς και άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων, θα 

τα διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία. 

 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου, δεν μπο-

ρεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων.  

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την ε-

κτέλεση του έργου.  

 

Η αναθέτουσα δύναται να προσφύγει εκ νέου στην διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σε περίπτωση που αλλάξει έδρα ή σε περίπτωση 

παράτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25  παρ. 4 ε-

δάφιο β του Π.∆. 60/2007. Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα συμφωνηθεί 

από κοινού µε τον Ανάδοχο στο συμβατικό κείμενο.   
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

4 .  Π Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ Α   Γ ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπο-
γράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 

Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

 
ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Που αφορά το έργο: «Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 ΠΑΤΡΑ», σύμφωνα με τη αριθ.     

………………………… διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ.  
 

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Α-

νάπτυξης ΠΔΕ, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

 
 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του N.3863 (ΦΕΚ 115 Α΄) 
«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωσης 

1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανα-
φορά στην ηλικία): 

………………………… 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανά-
λυση): 

………………………… 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην 
οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (να 
επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέ-
λος): 

………………………… 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζο-
μένου βάσει ισχύουσας νομοθεσίας - 
εργασιακού καθεστώτος 

………………………… €/ώρα 

5) Αριθμός τετραγωνικών μέτρων κα-
θαρισμού ανά άτομο 

………………………… 

  

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ: αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι ερ-

γαζόμενοι του υποψηφίου Αναδόχου 
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Επιμερισμός της συνολικής ετήσιας δαπάνης (άνευ ΦΠΑ): 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων: 
 

2 
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργο-

δότη & εργαζομένων) με βάση τα προϋπο-

λογισθέντα ποσά: 
 

3 
Κόστος Αναλωσίμων ή λοιπών δαπανών: 

 

4 
Εργολαβικό κέρδος: 

 

5 
Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών: 

 

6 
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατή-

σεις:  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Αριθμητικώς) 

 

[Οποιαδήποτε επιπλέον διευκρινιστική ανάλυση του υπολογισμού του κόστους μπορεί να 
επισυναφθεί στο τέλος της οικονομικής προσφοράς.] 
 

 
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...................................................... 

 
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο προσφέρων 
 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

4 .  Π Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ Α   Δ ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας................................................................................. 

Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ 

.......................... 

Προς το: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ. 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμ. ................., για .......................Ευρώ.  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέ-

χρι του ποσού των ………........................... Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................ 

Δ/νση ................ ΑΦΜ .............. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης 

που θα υπογράψει με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 ΠΑΤΡΑ, 

σύμφωνα με την ……………………… προκήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …..…………ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολι-

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσι-

μο ή μη τη απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-

σχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................ 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δη-

μόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγ-

γυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ 

 

 

 

 

4 .  Π Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ Α   Ε ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε’ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

Προς το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) 

……………………………………………………………..…………………………………… 

με έδρα  

……………………………………………………………..…………………………………… 

αποδεχόμενος όλους τους όρους της με αρ. πρωτ. ………………… προκήρυξης για την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτι-

ρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32, 26441 

ΠΑΤΡΑ,  

παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την ημερομηνία διενέργειας του διαγω-

νισμού. 

[Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από 

όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπρο-

σώπησης, το οποίο προσκομίζεται]. 

 

Ημερομηνία: …….………….. 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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