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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                                                                   
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
(ΤΑΥΤΕΚΩ) 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                                      
Ταχ/κή Δ/νση:  Πατησίων 54 – 10682 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Μπέσκας  
Τηλέφωνο:  210-, 8808776, 8808712  
Fax:             210-8808759           
 
 
 
 
 
 
 
Το Ταμείο Ασφαλίσεως Υπαλλήλων  Τραπεζών  &  
Επιχειρήσεων  Κοινής  Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), 
ΝΠΔΔ, 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις:  

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους & άλλες διατάξεις» 

β) Του Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ  19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες  Δημοσίου  Τομέα» όπως 
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  199/Α/28.9.1999). 

γ)  Του  Ν. 4412/2016 ( (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

δ) Του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/16.3.07)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στις  
διατάξεις  της  Ε.Ε.  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών». 

ε)  Του  Ν.  2556/97  (ΦΕΚ  270/97)  άρθρο  20  παρ.  14 «Γενικά Ασφαλιστικά Θέματα». 

στ)  Του  Ν.  2198/1994  (ΦΕΚ  43/Α/22.3.94) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος». 

ζ) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού    Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

η) Του Ν. 4250/2014 αρ. 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» 
      
      θ).  Το άρθρο 68 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,      
            ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του      
            ν. 3996/2011 (Α’ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις      
           θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του ν.4144/2013  

     

     ι)  Το N.4144/2013άρθρο 22  (Α’  88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική  

                                
                                   
                                   
                                   Αθήνα: 31.08.2016  
                                   Αρ. Πρωτ: 20919/20199/61  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για  τον 
καθαρισμό των χώρων του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ, επί της 
οδού Πατησίων 54, προϋπολογισμού 15.000,00 €  
(πλέον ΦΠΑ) για ένα  έτος. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  .   
'Ετος         Ημέρα       'Ωρα       Μήνας     Ημερομ 
2016      ΔΕΥΤΕΡΑ   10:00   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  12/9 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρική 
Υπηρεσία ΤΑΥΤΕΚΩ,  Πατησίων 54 – Αθήνα, 6ος  
όροφος. 
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         Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας». 
 
      ια) Το άρθρο 8 του ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια     
           των  εργαζομένων» (Α’ 84). 
     ιβ)  Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
           θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ 816/24.08.2016 που αναφέρεται  
στην έγκριση της διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού   

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή για τον καθαρισμό  των  χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του  ΤΑΥΤΕΚΩ επί 
της οδού Πατησίων 54 στην Αθήνα  (σύμφωνα με το Παράρτημα Α), για ένα  έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 10/10/2016 έως 09/10/2017 
 

    1.   ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 Η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 10:00πμ στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα 4ος όροφος 
(Πρωτόκολλο)  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  δημόσια, την ίδια ημέρα και ώρα 10:15πμ  στα   
γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 – Αθήνα 6ος όροφος( Αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ) 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος 
 

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος για χρονικό 
διάστημα ενός  (1) έτους του καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, 
που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 54 στην Αθήνα συνολικής επιφάνειας 1.695 τ.μ 
περίπου . Ελάχιστες απαιτούμενες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης (30)  .  
 
   Η προϋπολογιζόμενη  ετήσια δαπάνη είναι μέχρι 15.000,00 €  πλέον ΦΠΑ.  
 
 
 Στον γενικό καθαρισμό των ορόφων περιλαμβάνονται οι διάδρομοι, οι κοινόχρηστοι χώροι μέχρι 
τις θύρες εισόδου των ορόφων καθ, τα εξωτερικά τζάμια, τα τζάμια στις εισόδους των ορόφων και 
από τις δύο όψεις αυτών, και τα τζάμια στα εσωτερικά χωρίσματα των γραφείων . 
 Οι εργασίες καθαριότητας των πιο πάνω χώρων του κτιρίου θα εκτελούνται υπό τις οδηγίες και 
την επίβλεψη της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ και θα είναι υποχρεωτικές για 
το απασχολούμενο προσωπικό. 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τον ανάδοχο προφορικώς ή εγγράφως, για 
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
 
Το προσωπικό  θα απασχολείται   καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) μετά την λήξη του ωραρίου 
(ή σε ωράριο που θα υποδειχθεί από τους κατά τόπους υπευθύνους) στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΥ και 
θα είναι απολύτως ειδικευμένο. 
 
Ο καθαρισμός των ως άνω χώρων θα γίνεται με εξοπλισμό, υλικά καθαριότητας και υγιεινής 
(παράρτημα Β) που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (εκτός των χειροπετσετών, χαρτιού υγείας και 
σαπουνιού), σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών καθαρισμού (παράρτημα Α) που είναι συνημμένος 
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής 
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Δικαίωμα  συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν  όσοι  ασχολούνται  νόμιμα  με  το  αντικείμενο  
στην  Ελλάδα  και  έχουν  το  απαραίτητο  ειδικευμένο  προσωπικό  με  τον  αναγκαίο  εξοπλισμό. 

 

 

3.   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν σχετική επιχειρηματική   
δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες) . 
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
που θα είναι συντεταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα,  τα  εξής:  
 

 
1. Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄ 75),  όπως  

εκάστοτε  ισχύει, στην  οποία: 
 

1.1.  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης  στον    
οποίο  συμμετέχουν. 

1.2.  Να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους, 
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα:  
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/70/ΕΚ (ΕΕ L 214/29/4.08.2006) οι οποίες ενσωματώνονται με το 
ν 3691/2008 (Α’ 166)  
vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά 
κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
vii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
β. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.   

γ. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).    

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους Φορείς στους οποίους καταβάλουν 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.   

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),   

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ζ. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
η. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
θ. Δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη 
απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, 
(άρθρο 68 του ν.3863/2010). 

ι. Διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3850/2010. 
 
1.3   Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα(30) 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και  δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.(Ν.4250/2014 αρ. 3) 

 
1.4  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. 
1.5 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
Ο.Ε και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 
1.6  Άλλα δικαιολογητικά: 

α) Περιγραφή του υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας (τελευταία κατάσταση 
προσωπικού). 

β)  Δήλωση, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Eλληνικού Δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

γ)  Δήλωση περί των τυχόν νομικών περιορισμών λειτουργίας της επιχείρησης και περί του 
εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

δ) Αντίγραφα τελευταίου ισολογισμού και αποτελεσματικού λογαριασμού της επιχείρησης.   

ε) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

στ) Δήλωση ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα. 



 5 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από το Διαγωνισμό. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει να είναι 
επικυρωμένα από την κατά νόμο Αρμόδια Αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
1.7  Ότι έλαβαν γνώση όλων των διατυπωμένων στη παρούσα Προκήρυξη Γενικών Όρων 

Διαγωνισμού, τους μελέτησαν με ιδιαίτερη προσοχή και ότι αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

1.8  Ότι α) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του  ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ, ειδικότερα ότι επιθεώρησε 
τους υπό κάλυψη χώρους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) και έλαβε γνώση όλων των 
γενικών και ειδικών συνθηκών και β) η οικονομική προσφορά του ανταποκρίνεται στις 
τοπικές και ειδικές συνθήκες. 

1.9   Ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την παροχή υπηρεσιών τους 
προς τo , ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ ή εξαιτίας αυτής, είτε στο προσωπικό τους, είτε στο 
προσωπικό των Υπηρεσιών, είτε σε τυχόν συνεργάτες και το προσωπικό τους, είτε σε 
κάθε τρίτο και οι τυχόν ζημιές ή βλάβες, που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους 
αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις 
σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ΄ αυτών χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε 
τρίτον, σαν τέτοιου (τρίτου) νοουμένου και του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ, κατά περίπτωση μετά του 
προσωπικού του και των συνεργατών του. 

1.10   Ότι οφείλουν να αποκαθιστούν απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί 
σε βάρος του  ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ   κατά την διάρκεια των εργασιών έστω και αν αυτό 
οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλειά τους ή των από αυτούς προστηθέντων 
προσώπων. 

 
Όλες οι άνωθι δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνονται  σε μια δήλωση. 
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι η 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 
Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο  την  υπεύθυνη  δήλωση  
περί  μη  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  παραπάνω  
αδικήματα,  υποβάλλουν: 

 οι  Διαχειριστές,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  είναι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ή  Ε.Π.Ε. 

 ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος,  όταν  το  νομικό  πρόσωπο  
είναι  Α.Ε. 

 σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  του. 
Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  
από  τον  Πρόεδρο  του  συνεταιρισμού. 
Όταν  ο  προσφέρων  είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία,  η  ως  άνω  δήλωση  
αφορά  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή  
κοινοπραξία.  

 
2. Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι: 

 Δεν  τελούν  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  διαδικασία. 

 Δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  
καταστάσεις,  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  
εκκαθάρισης  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις.   
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 Είναι  εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  της  χώρας  
εγκατάστασής  τους  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  ομοίως  της  
χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Οι προσφορές πρέπει: 
 
α.  Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
β. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου του συμμετέχοντος. 

γ. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 
προσθήκες κ.λ.π.) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προμηθευτή, η δε επιτροπή κατά 
τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι 
αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

δ.  Η Τεχνική καθώς και η Οικονομική Προσφορά, πρέπει να υποβληθούν σε  δύο (2) αντίτυπα 
(με τον τρόπο που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο). Στο ένα από τα δύο αντίτυπα και 
σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο 
του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

ε.  Αν οι  προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, 
μπορεί αυτό κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει  στοιχείο αποκλεισμού των 
συμμετεχόντων. 

 
 

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή 
διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. 
 
Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τα ακόλουθα διακεκριμένα στοιχεία -υποφακέλλους: 
 

A. Tον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»,  σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει ΟΛΑ τα κατά 
περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
B. Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο,  και ο οποίος θα περιέχει -με 

ποινή αποκλεισμού- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα παραρτήματα Α 
και Β σε δύο (2) αντίτυπα. 

 
 

Γ.  Τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει με 
ποινή αποκλεισμού τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα 

 
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του 
περιεχομένου τους (π.χ. «Φάκελος Δικαιολογητικών», «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», 
«Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»). 
 
 Επί πλέον, όλοι οι παραπάνω φάκελοι θα αναγράφουν την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του 
προσφέροντος προμηθευτή, καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ 
20919/20199/61/31.08.2016 Προκήρυξη του διαγωνισμού με ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών την 12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  10:00πμ  

Επισημαίνεται και πάλι ότι το ένα από τα δύο αντίτυπα της Τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς, θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (υποφάκελοι)  θα  βρίσκονται μέσα σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει τις ίδιες ενδείξεις ως ανωτέρω («Επωνυμία» προμηθευτή, 
«αντικείμενο προσφοράς»).  
 
Ελλιπείς ενδείξεις πάντως των (εξωτερικών) ενδείξεων των υποφακέλων ή του κυρίως φακέλου, 
μπορεί να συμπληρωθούν και κατά τον χρόνο που οι προσφορές θα κατατίθενται στην Επιτροπή.  
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται 
στο ΤΑΥΤΕΚΩ και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχει συσκευασθεί σε ενιαίο φάκελο (δέμα) που θα εμπεριέχει όλους τους υποφακέλους της 
προσφοράς και θα φέρει τις προαναφερθείσες ενδείξεις (με την «Επωνυμία» του προμηθευτή και 
τον προσδιορισμό του «αντικείμενου της προσφοράς»).  
 
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 –ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10682 
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ- 4ος όροφος)  με  οποιονδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία  μόνο μέχρι την 
ημερομηνία  και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.  
 
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά αποδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προμηθειών, που 
παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που ως παραπάνω καθορίζεται 
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές που 
κατατέθηκαν στην Επιτροπή. 
 
Δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που θα 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
 

 
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος προτίθεται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό και έχει λάβει γνώση 
της προκήρυξης από το διαδίκτυο, πρέπει να γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του στο τμήμα 
προμηθειών του ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στην προκήρυξη. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το ΤΑΥΤΕΚΩ δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες προσφορές που 
οφείλονται σε τροποποιήσεις των όρων του διαγωνισμού. 

 

                                                       6.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι 
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να φέρει 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω:  
 
1. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισμού δημοσίων και 
ιδιωτικών κτιρίων που τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν ειδικότερα στοιχεία για τη διάρκεια της εμπειρίας τους 
στον τομέα καθαρισμού κτιρίων με χρήση γραφείων που δέχονται κοινό.  
Ανεπαρκής εμπειρία στον καθαρισμό μεγάλων κτιρίων καθώς και εμπειρία μικρότερη των 
τριών (3) ετών καθιστά την προσφορά τεχνικώς απαράδεκτη, με συνέπεια την συνολική 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
2. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς 
την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων 
οικονομικών ετών.  
 
3. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο παρέχων 
υπηρεσίες για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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4. Δήλωση σχετικά με τον ετήσιο μέσο όρο του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και αναλογία του 
διευθυντικού προσωπικού της επιχείρησης του Παρέχοντος υπηρεσίες κατά τα τρία τελευταία έτη.  
 
5. Δήλωση σχετικά με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Εργατικής 
Νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τήρηση του 
νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.  
 
6. Δήλωση στην οποία οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι τα υλικά καθαρισμού που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και να 
φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.  
 
7. Τον παρακάτω κατάλογο ο οποίος υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, συμπληρωμένος σύμφωνα 
με τις οδηγίες που έπονται του καταλόγου, 
 

α/α 
α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
β 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
γ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά καθημερινά. ΝΑΙ  

2 

Καθημερινό ξεσκόνισμα και καθαρισμό των σταθερών και 
κινητών επίπλων, των καθισμάτων και όλων των μηχανικών 
μέσων που υπάρχουν στα γραφεία του κτιρίου επί της οδού 
Πατησίων 54  

ΝΑΙ  

3 
Καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση και πλύσιμο των 
λεκανών W.C., των νιπτήρων και των ουρητηρίων. 

ΝΑΙ  

4 Καθημερινό καθαρισμό των καθρεπτών. ΝΑΙ  

5 
Ο καθαρισμός των τζαμιών στα παράθυρα του κτιρίου και των 
τζαμιών στις εισόδους των ορόφων και από τις δύο όψεις 
αυτών, θα γίνεται μία φορά το μήνα. 

ΝΑΙ  

6 
Καθημερινός καθαρισμός των ανελκυστήρων με σκούπισμα και 
σφουγγάρισμα των δαπέδων καθώς και των θυρών των 
ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ  

7 

Άδειασμα και καθαρισμό των καλάθων αχρήστων, των δοχείων 
χάρτου που βρίσκονται στους χώρους υγιεινής, καθώς και των 
δοχείων απορριμμάτων των γραφείων και τοποθέτηση νέας 
σακούλας στα καλαθάκια καθημερινά. 

ΝΑΙ  

8 

Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας WC 
καθημερινά από την πρωινή καθαρίστρια (χαρτί – χειροπετσέτες – 
σαπούνι – κρεμοσάπουνο κ.α), τα οποία θα προμηθεύει το 
ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

9 
Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην 
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καθημερινά. 

ΝΑΙ  

10 Καθαρισμός οροφής από αράχνες – σκόνες – βρωμιές.   

11 
Ξεσκόνισμα και καθαρισμό των τοίχων, των εσωτερικών 
χωρισμάτων των γραφείων, των θυρών καθώς και των θυρών 
των ντουλαπών μια φορά το μήνα. 

ΝΑΙ  

12 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον 
καθαρισμό του κτιρίου καθώς και να πληροφορεί και την 
Επιτροπή παραλαβής εργασιών και παροχής Υπηρεσιών του 
κτιρίου για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, με 
σχετική επιστολή της. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει 
κατάσταση προσωπικού, κατάσταση μισθοδοσίας για το 
συγκεκριμένο προσωπικό και Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
που υποβάλλει στο ΙΚΑ. 

ΝΑΙ  

13 
Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και 
Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών 

ΝΑΙ  
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Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, 
βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

15 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της 
έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των 
εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού των κτιρίων. 

ΝΑΙ  

16 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με 
δικές της δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Το ΤΑΥΤΕΚΩ 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά 
τη μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των 
κτιρίων. 

ΝΑΙ  

17 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό 
αποδεκτό από το ΤΑΥΤΕΚΩ., ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 
είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, 
ήθους και συμπεριφοράς. 

ΝΑΙ  

18 

H ευθύνη του Αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της 
εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
ικανοποίηση του εργοδότη, σε περίπτωση που η εκτέλεση των 
εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

ΝΑΙ  

19 

Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο λειτουργίας 
της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση 
του εργοδότη. 

ΝΑΙ  

20 
O Ανάδοχος, δεν θα δικαιούται καμιά αμοιβή από τον εργοδότη 
για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της 
εργολαβικής Σύμβασης. 

ΝΑΙ  

21 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και 
συντήρησης όπου θα καταγράφει τα υλικά με ημερομηνία 
προμήθειας και αριθμό τιμολογίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
στο ΤΑΥΤΕΚΩ, όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος 
που προβλέπεται από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του 
ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

22 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς 
αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού της, το οποίο θα 
κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για 
οποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως 
από το ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

23 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αναρτήσει κατάσταση προσωπικού 
που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας 
κάθε εργαζομένου σε σημείο που θα της υποδειχθεί από το 
ΤΑΥΤΕΚΩ. Με την προσελευσή τους οι εργαζόμενοι θα 
υπογράφουν σε βιβλίο παρουσίας. 

ΝΑΙ  

24 

Για τον καθαρισμό και την συντήρηση των χώρων, το 
προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πρέπει να φορά κατάλληλη 
ενδυμασία και να φέρει επάνω του  ταμπέλα που θα αναγράφει 
το όνομά του και την ιδιότητά του στο χώρο. 

ΝΑΙ  

25 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

ΝΑΙ  

26 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής 
Νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 

ΝΑΙ  
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όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. 

27 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του 
ανωτέρω όρου (26) θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία με κατάπτωση της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΝΑΙ  

28 

Σε περίπτωση που στο διάστημα ισχύος της Σύμβασης 
μεταφερθεί η Υπηρεσία σε άλλο κτίριο το ΤΑΥΤΕΚΩ. διατηρεί 
το δικαίωμα να διακόψει τη Σύμβαση, εφόσον ειδοποιήσει 
εγγράφως την Εταιρεία. 

ΝΑΙ  

29 

Ο Ανάδοχος εργολάβος του ιδιωτικού Συνεργείου καθαρισμού 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών 
καθαρισμού έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις 
εργασίες προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι 
ασφαλισμένος  σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και να έχει 
ασφαλισμένο το προσωπικό  που θα απασχοληθεί στις 
παραπάνω  εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.). 
Κατά την ημέρα ανάληψης της εργασίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Δ/νση Οικονομικού 
και Διοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ., τα ονοματεπώνυμα των 
υπαλλήλων -που θα απασχολούνται στο κτίριο επί της 
οδού Πατησίων 54  καθώς επίσης και κάθε μεταβολή του 
προσωπικού αυτού. Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα επιτρέπει σε 
κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν 
αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλισμένος και μπορεί να 
υποχρεώνει τον Ανάδοχο να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα 
έγγραφα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 
προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να 
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των 
υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΤΑΥΤΕΚΩ. που 
απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη. 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ ουδεμία υποχρέωση έχει για οποιαδήποτε 
ασφάλιση του παρέχοντος τις εργασίες προσωπικού του, 
λόγος και για τον οποίον το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν υποχρεούται σε 
ουδεμία παροχή, σχετικά με δώρα εορτών, επιδόματα κ.λ.π. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς 
νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία-
Σ.Σ.Ε ) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, κ.λ.π. ευθύνεται δε 
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 
υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αποτελούμενο 
από αυτόν προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή 
σχέση έχει με το ΤΑΥΤΕΚΩ. Γι’ αυτό το προσωπικό που 
απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση της εργολαβίας δεν 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το 
ΤΑΥΤΕΚΩ., δεδομένου ότι ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ του 
ΤΑΥΤΕΚΩ και του προσωπικού του εργολάβου. 
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, 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 στους 
ανωτέρω. 
Κάθε ζημιά που γίνει από τον Εργολάβο ή από το προσωπικό  

ΝΑΙ  
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που χρησιμοποιεί θ’ αποκαθίσταται απ’ αυτόν αμέσως και σε 
περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της 
ζημιάς και θα αφαιρείται από την αμοιβή του Εργολάβου ή 
όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση 
των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η σύμβαση (με την ανάδοχο 
εταιρεία) με κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
εταιρείας υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

  
Οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω καταλόγου: 
 
Στην στήλη «Περιγραφή» θα περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και με 
πληρότητα. 
 
Στην στήλη «Απαίτηση» συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 
 
Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΥΠΕΡ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή  πληρούται ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά. 
 
* Το πεδίο (γ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 
 
8.  ISO 9001:2000 στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού κτιρίων ή 
μεταγενέστερο. 
  
9.   ΕΛΟΤ 1801:2008, ohsas 18001:1999 στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία ή μεταγενέστερο. 
 
 
10. Τη μέθοδο εξασφάλισης της συνεχούς διατήρησης του απαραίτητου επιπέδου καθαριότητας 
και ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις.   
 
11. Κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων και οι ώρες που θα ασχολούνται 
καθημερινώς στο κτίριο ώστε να υπάρχει άψογος καθαρισμός με τη σωστή εκτέλεση των 
ζητούμενων εργασιών, το οποίο θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών.(Ο αριθμός 
των ατόμων που θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο και με 
τη μη τήρηση του όρου αυτού ο Μειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος.) 
 
12.  Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου 
Ανάδοχου.  
 
Οι παρέχοντες Υπηρεσίες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, θα 
υποβάλουν μαζί με την Προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.  
 
  

6.    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

 
Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. 
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ στην οικονομική προσφορά μέσα στην 
προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με το υπόδειγμα 1.  
 
Η τιμή θα περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές εργαζομένων (με εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ), κόστος 
Δώρων, Επιδόματος αδείας εργαζομένων, Κόστος αναπλήρωσης αδείας εργαζομένων (μικτές 
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αποδοχές και ΙΚΑ), διοικητικό κόστος, κόστος υλικών καθαριότητας (αναλώσιμα – μηχανήματα) 
και εργολαβικό κέρδος. 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ , για την Παροχή Υπηρεσιών,  καθώς και η συνολική ετήσια τιμή 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Επιπλέον οι προσφέροντες υποβάλουν στην προσφορά τους σε χωριστό κεφάλαιο, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα 
με το άρθρο 68 του ν.3863/2010  «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορα εργασίας»: 

1. αριθμό των εργαζομένων της εταιρείας, 

2. τις ημέρες και ώρες εργασίας, 

3. την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται, 

4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων, 

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

6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, 

7. υπολογισμό του εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων κρατήσεων, 

 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν όλα τα ανωτέρω. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, αυτή θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού. 

Η  προσφερόμενη  τιμή  θα αναφέρεται  προ  ΦΠΑ  και θα  αναγράφεται  αριθμητικά.  

 
 

7.   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει ώστε να προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των 
προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού θα απευθύνει ερώτημα στους συμμετέχοντες πριν την λήξη 
των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο κατ' 
ανώτατο όριο μπορεί να είναι ίσο με το προβλεπόμενο αρχικά από τη προκήρυξη. 
 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σε δέκα (10) ημέρες  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 
της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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8.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 
 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 2% τουλάχιστον της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (πλέον του ΦΠΑ), η δε διάρκεια ισχύος της θα είναι ίση 
με τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς συν ένα (1) μήνα.  
 

Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3  
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, στους δε λοιπούς συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  ημερομηνία της 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 

Α.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, παραμένει  δε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ  
μέχρι  τη  λήξη  της. 
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
1.   Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 
 
 α.   Την ημερομηνία έκδοσης 
 β.   Τον εκδότη 
 γ.   Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
 δ.   Τον αριθμό της εγγύησης 
 ε.   Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

στ. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση. 

ζ.   Τους όρους ότι: 

 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ενστάσεως  της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί μερικά ή ολικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες χωρίς 
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καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
της απαίτησης, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

 'Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

                       Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
η.  Την σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (τον αριθμό της σχετικής 

σύμβασης για εγγύηση καλής εκτέλεσης) και το αντικείμενο του διαγωνισμού  
θ.   Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Πάντως, τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων. 
 

2. Στην περίπτωση ενώσεως Προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η 
εγγύηση    

        καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 
3. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από 

Πιστωτικά  
       Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και 
λειτουργούν     
       νόμιμα στην Ελλάδα. 
 

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 
α. Οι τίτλοι έντοκων γραμματίων ή των ομολόγων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 
β. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/07 περιπτώσεις 

κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης τους. 

γ.  Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με την παραλαβή τούτων 
από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού 
αποδεικτικού παραλαβής. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
Τα γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα 
γίνονται δεκτά ως εγγυήσεις στον διαγωνισμό, εφόσον έχουν διαμορφωθεί όπως επιτάσσει η 
διάταξη του Κανονισμού Προμηθειών. 

 

9.    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν έγγραφα διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας προκήρυξης σε -3- ημέρες από τη δημοσίευσή της. 'Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται 
γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. 

2.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων που θα είναι 
υποχρεωτική γι’ αυτόν και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

3.  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή 
τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση 
τους κρίνονται ουσιώδεις. 

4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να 
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“συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα 
σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. 

5. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων 
συνεδριάσεων και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, γίνονται με  fax . 

 

10.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του έως και 

την κατακυρωτική απόφαση, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ' αυτόν, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του  Ν. 4412/2016.   

 
 

11.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Η επιτροπή  μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, προβαίνει δημόσια στην 
αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των φακέλων των δικαιολογητικών, ελέγχει και 
μονογράφει τα δικαιολογητικά, καταγράφει όλες τις προσφορές στο πρακτικό του διαγωνισμού και 
αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη αυτών, εφόσον 
διαπιστώσει ότι δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης ή υπάρχουν ελλείψεις ουσιωδών 
δικαιολογητικών. 
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα φύλλα αυτής. Ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται 
στην Υπηρεσία. 
 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 άρθρο 22: 
 
β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από 
το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα 
αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει 
στην σύναψη της σύμβασης. 
 
Κατόπιν τούτου οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία αποσφράγισης 
των οικονομικών τους προσφορών 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών 
βάσει του Ν. 4144/2013 άρθρο 22 να προσκομίσουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του 
νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος 
τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας. Η ημερομηνία της ένορκης βεβαίωσης θα πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 
 
'Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο άλλων 
προσφορών στις επόμενες εργάσιμες ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
Για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται 
για την Τεχνική προσφορά. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για 
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
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Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο 
σφραγίζει και υπογράφει. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 
τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Εάν υποβληθούν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

12.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

1.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 

2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της 
ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3.  Η Υπηρεσία αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω 
φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει  στην αποσφράγιση  του   φακέλου   
των  δικαιολογητικών   του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία  αποσφράγισης του φακέλου των   
δικαιολογητικών   του   προσφέροντος   στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  λαμβάνουν γνώση  από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού . 

 
6.   Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 
 

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 παρακάτω αδικήματα , ήτοι 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 

 Δωροδοκία. 

 Απάτη. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της   πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 Αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 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 προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
Β΄   Οι αλλοδαποί:     
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Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  και  σε  περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα    
δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 & 3, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας   
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται    το σχετικό πιστοποιητικό. 

Γ  ́   Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκ των οποίων:  

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά 

τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε . Ε.Ε και Ε.Π.Ε.. τον Πρόεδρο και 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 Για τις ημεδαπές Α.Ε. τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,   όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 
μητρώο Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε  και όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.   

  Για τ ις ημεδαπές Ο.Ε. και Ε.Ε. το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 
Δ΄   Οι συνεταιρισμοί:  

  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο  
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από 
το οποίο να προκύπτει ότι  ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με  
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα.  

  Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων Α΄2 και 3 & Β΄, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης Γ΄, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.  

  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 

Ε΄   Οι  ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά:  
 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε έναν 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 παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση  του συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

6.  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσης 
παραγράφου συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου  από τον 
διαγωνισμό.  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Όταν ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν 

προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται παραπάνω, η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο και ούτω 

καθ' εξής. Αν κανένας δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά εφόσον έχουν 
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ζητηθεί από την διακήρυξη,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η  εγγύηση συμμετοχής 

του μειοδότη. 

 

13.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, χωρίς εκ 
τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των προδιαγραφών της προκήρυξης. 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων 
      Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού αποστέλλεται 
σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της κατακυρωθείσης προσφοράς, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ο ΦΠΑ, η οποία θα παρακρατηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης, 
καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  
 
Επίσης θα προσκομίσει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου και αστικής 
ευθύνης η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον 
ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της σύμφωνα με τον Ν 4281/14 αρθρο 157 
παρ. 2β 
 
          Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Αναδόχου θα 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία 1 έως 8 της παρ. 1.7 για την εφαρμογή των διατάξεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 και το 
άρθρο 22 του ν.4144/2013, και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3850/2010. Εάν 
δεν αναγραφούν τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η 
δαπάνη πληρωμής.  
        Η Σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται από το 
Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 
κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου, κατάσταση 
μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που 
υποβάλλει στο ΙΚΑ.  

 

14.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να διαθέτει για την εργασία καθαρισμού συνεργείο επανδρωμένο με απολύτως κατάλληλο 
ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και 
εργαλεία και να επισκεφθεί τους χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς του, που θα 
εκτελείται η εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε 
ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς το 
ΤΑΥΤΕΚΩ  και να αναλάβει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει 
δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν από το εργολαβικό 
αντάλλαγμα.  
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 Σε περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου από τον Ανάδοχο σε 
υπεργολάβο, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία. Η 
ανάθεση σε υπεργολάβο μπορεί να γίνει μόνο εάν η Υπηρεσία συναινέσει εγγράφως. Ο 
Ανάδοχος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλέγγυως και εις ολόκληρον έναντι των 
εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών και 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καλή εκτέλεση του έργου βάσει της παρούσας και βάσει 
των όρων της σύμβασης και έναντι τρίτων για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί κατά την 
εκτέλεση του έργου. Γενικά ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος ευθύνονται εις ολόκληρον απέναντι 
στην Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της παρούσης και της 
επισυναπτόμενης σύμβασης. Όπου στο παρόν και στη σύμβαση θεμελιώνεται ευθύνη του 
Αναδόχου, την αυτή ευθύνη θα υπέχει και ο υπεργολάβος, οι οποίες πλέον θα ενέχονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή να καταθέτει σ' 
αυτήν στο τέλος κάθε μηνός ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει 
τον επόμενο μήνα. Επίσης στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός υποχρεούται να 
καταθέτει στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΤΑΥΤΕΚΩ ονομαστική κατάσταση με τις αποδοχές 
και κρατήσεων των εργαζομένων του προηγουμένου μήνα υπογεγραμμένη από όλους τους 
εργαζόμενους με την  ένδειξη ότι έχουν εξοφληθεί (πρωτότυπο). Η κατάσταση θα φέρει τις 
πρωτότυπες υπογραφές των εργαζομένων. Υποχρεούται επίσης να καταθέτει στη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΤΑΥΤΕΚΩ αναλυτικές περιοδικές καταστάσεις των καταβληθεισών 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που απασχολεί καθώς και τα σχετικά αντίγραφα 
πληρωμής 

 Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, καταθέτοντας ο προμηθευτής κάθε μήνα βεβαίωση μη οφειλής προς τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα ως και του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και του Φ.Π.Α.. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί η οιαδήποτε πλημμέλεια στην καταβολή του μισθού και των 
ασφαλιστικών εισφορών, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και  της απόδοσης του Φ.Π.Α., το 
ΤΑΥΤΕΚΩ διατηρεί το δικαίωμα όπως καταγγείλει τη μίσθωση αζημίως. Στην περίπτωση αυτή 
η σύμβαση λύεται, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

 Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι 
ασφαλισμένος. 

 Από 1η Ιουλίου του έτους 2011 ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει τη μισθοδοσία 
και τις ασφαλιστικές εισφορές σε τηρούμενο λογαριασμό Τραπέζης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 40 του ν.3863/2010 (Α’ 115). 

 Να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την 
οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Το ΤΑΥΤΕΚΩ  δεν θα επιτρέπει 
σε κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος (η ασφάλιση 
όλου του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνει αποκλειστικά αυτόν).  

 Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας εις τον χώρο που θα του δοθεί από 
το ΤΑΥΤΕΚΩ για την φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του.  

 Να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία του προσωπικού του, 
που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ΄ αυτόν από τους υπεύθυνους του ΤΑΥΤΕΚΩ . 

 Να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει 
με το ΤΑΥΤΕΚΩ  . 

 Εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, για  τον  έλεγχο  τούτου  από  το  
Ταμείο, ο  εργολάβος  θα  προσκομίζει επικυρωμένο  αντίγραφο  μισθοδοτικών  καταστάσεων  
των  εργαζομένων  του  στα  κτίρια  του  Ταμείου κάθε  μήνα, σχετικό έγγραφο από το αρμόδιο 
ΙΚΑ ανά τρίμηνο, από όπου θα προκύπτει ότι έχει υποβληθεί από την εταιρεία  αναλυτική 
περιοδική δήλωση (ΑΠΔ), καθώς τον   πίνακα προσωπικού  και τυχόν συμπληρωματικούς που 
έχουν κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.  Σε  περίπτωση  δε,  που  διαπιστωθεί  
παράβαση  του  ανωτέρω  όρου  θα  καταγγέλλεται  η  σύμβαση  με  τον εργολάβο, ο οποίος 
θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
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15.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ   

 
 

Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου και 
αστικής ευθύνης κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η  σύμβαση  που  θα  
υπογραφεί  με  τον  Ανάδοχο,  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός,  θα έχει  αρχική  
διάρκεια  1 (ένα)  έτος, ήτοι από 10/10/2016 έως 09/10/2017.  

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα ύστερα από διαπραγμάτευση των δύο μερών να 
παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για διάστημα ενός {1} έτους ή τμήμα αυτού, με ανάλογη 
αναπροσαρμογή η μη των τιμών που ισχύουν σήμερα  μετά από  απόφαση του Δ.Σ. του 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  

Η αναπροσαρμογή  αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ύψος του τιμαρίθμου του 
κόστους ζωής ,όπως αυτό έχει καθορισθεί από την ΕΣΥΕ για τους αμέσως προηγούμενους 12 
μήνες. 

Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτό τη Σύμβαση, οποτεδήποτε και 
χωρίς υπαιτιότητα του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, αφού τον ενημερώσει εγγράφως ένα (1) μήνα νωρίτερα, ή 
και να μην προβεί στη σύναψη σύμβασης ή να προβεί σε σύναψη σύναψης μέρους του 
αντικειμένου ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

Απαράβατος όρος της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι : 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ η ο διάδοχος φορέας του ΤΑΥΤΕΚΩ  έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει ότι 
δεν είναι απαραίτητες πλέον οι υπηρεσίες του αναδόχου, να καταγγείλει αζημίως τη 
Σύμβαση, και χωρίς υπαιτιότητα του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, αφού τον ενημερώσει εγγράφως ένα (1) 
μήνα νωρίτερα. 

 
 

16.    ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Το  ΤΑΥΤΕΚΩ  δικαιούται  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση  πριν  τη  λήξη  της και να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο,  αν  διαπιστώσει  ότι  ο  Ανάδοχος  δεν  ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του   
ή το έργο  δεν  γίνεται  με  τον  επιθυμητό  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  μας,  χωρίς  
υποχρέωση  αποζημίωσης  πέραν  των  δεδουλευμένων,  μετά  από  προηγούμενη  έγγραφη  
ειδοποίηση  του  ΤΑΥΤΕΚΩ κατά περίπτωση. 
Στην  περίπτωση  αυτή  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 
περίπτωση και  γίνεται  ανάθεση  του  έργου  για  το  υπόλοιπο  διάστημα  στο  2ο  μειοδότη  με  
απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ. 
 

17.    ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή  θα γίνεται κάθε μήνα, βάσει πρωτότυπων τιμολογίων  και πρακτικών παραλαβής 
που θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται στο  Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  επί της οδού Πατησίων 54 
 
Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι : 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ    : ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ    

ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 
Α.Φ.Μ  : 998191503 
Δ.Ο.Υ.  : ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 -ΑΘΗΝΑ 
με ταυτόχρονη προσκόμιση αντιγράφου του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των  εργασιών από την 
αρμόδια Επιτροπή του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΚΥ και  μετά την έγκριση από τον/την Επίτροπο  του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών. 
Κατά την πληρωμή ο Εργολάβος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής 
ενημερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €)  καθώς και 
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κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα 
του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011 κράτηση ύψους 0,10% επί της αρχικής 
αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, στον Εργολάβο που θα αναδειχθεί  
επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της 
αξίας των υπηρεσιών, με συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 €. 
Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα ταμεία. 
 
 

18.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
 
Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά της που 
απορρέει απ’ αυτή, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
του έργου ότι υπάρχει πλημμελής φύλαξη τότε, μετά από εισήγησή τους, το ΤΑΥΤΕΚΩ. έχει το 
δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας 
αποζημίωσης ή να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  
Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος 
καταγγελίας της Σύμβασης με δικαίωμα κατάπτωσης υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ. της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και κήρυξης της Αναδόχου έκπτωτης. 
το ΤΑΥΤΕΚΩ ανεξάρτητα από την επιβολή της άνω ποινικής ρήτρας, διατηρεί κάθε δικαίωμα της 
για αποκατάσταση της όποιας ζημιάς, ήθελε επέλθει εις αυτή. 
Αν η Ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του ΤΑΥΤΕΚΩ.) το έργο πριν την ημερομηνία 
λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το 
ΤΑΥΤΕΚΩ.) ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Σύμβασης, 
ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του. 
Στην ανωτέρω περίπτωση το ΤΑΥΤΕΚΩ. δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο την Ανάδοχο, να προβεί 
σε απευθείας ανάθεση (με ελεύθερη τιμή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει από την 
έκπτωτη Ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση για 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης 
ζημίας, που τυχόν ήθελε επέλθει εις αυτή. 
 
 

19.    ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 
 
Για  την  επίλυση  τυχόν  διαφορών  που  θα  προκύψουν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης, 
αρμόδια  είναι  τα  δικαστήρια  της  έδρας  του  Ταμείου. 
Η περίληψη της προκήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου  
 

Πλήρη τεύχη με τους όρους της προκήρυξης, θα διανέμονται καθημερινά, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54 - 
Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210-8808776 ή 8808712,  fax 210-8808759  

 
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη  ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
 
 
 Κατά τα λοιπά, όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας προκήρυξης,  ισχύουν τα άρθρα 
των  διατάξεων  που  αναφέρονται  στην  αρχή  αυτής, που  θεωρούνται  ότι  αποτελούν 
αναπόσπαστο  στοιχείο  της  διακήρυξης.   
 
Αναπόσπαστα μέρη της Προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού αποτελούν και τα κάτωθι 
συνημμένα: 
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 Παράρτημα [Α] - Πίνακας Εργασιών  

 Παράρτημα [Β] - Τεχνικός εξοπλισμός & ειδικοί όροι 
 Υπόδειγμα    [1] - Οικονομικής Προσφοράς 
 Υπόδειγμα    [2]- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
 Υπόδειγμα    [3]- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 Υπόδειγμα    [4] - Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. 
 Υπόδειγμα   [5] - Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016                                               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
       
 
 
                                                                                    ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  
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                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  [A] 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: 
 
1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με ουδέτερα καθαριστικά και με ειδικό 

αντισηπτικό – απολυμαντικό. 
 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας (καθάρισμα των καλαθιών 

εσωτερικά - εξωτερικά και πλύσιμό τους εφόσον χρειάζεται.), συγκέντρωση απορριμμάτων 
και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. 

 Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο ύφασμα. 
 Καθάρισμα των επίπλων με απορροφητικό ύφασμα βρεγμένο με διάλυμα καθαριστικού 

υγρού. 
 Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών. 
 Καθάρισμα των ελευθέρων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωμάτων 

καλοριφέρ και κλιματισμού. 
 Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια και τους τοίχους. 
 .Καθάρισμα νιπτήρων κι απολύμανσή τους, καθάρισμα-γυάλισμα καθρεπτών και αφαίρεση 

αλάτων νερού από τις σωληνώσεις χρωμίου και τις βρύσες. 
 Σαπούνισμα και απολύμανση πλακιδίων χώρων υγιεινής. 
 Πλύσιμο νεροχύτη και λεκάνης τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά (και τα καπάκια της 

τουαλέτας) και απολύμανση με ειδικό υγρό και υδροχλωρικό οξύ (τις λεκάνες της τουαλέτας) 
 Τοποθέτηση στο W.C. χαρτιών υγείας, χειροπετσετών  και σαπουνιού νιπτήρων. 
 
2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 Καθαρισμός υαλοπινάκων (εσωτερικά-εξωτερικά) κάθε μήνα. 
 Καθαρισμός βεραντών μία (1) φορά τον μήνα(όπου υπάρχουν) 
 Καθάρισμα τηλεφώνων και  Η/Υ εβδομαδιαία. 
 
3. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
Όλοι  οι παραπάνω καθαρισμοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το 
επιβάλλουν , μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του ΤΑΥΤΕΚΩ χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καμία 
πρόσθετη αποζημίωση. 
 

Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο εργασίας ή σε ωράριο που θα υποδειχθεί από τους 
κατά τόπους υπευθύνους. Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα 
πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης διατηρώντας σταθερό το συμβατικό τίμημα. 
 

  Οι συσκευές καθαρισμού, τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, οι σακούλες σκουπιδιών 
καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη που θα γίνει με σκοπό την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του, θα βαρύνουν τον εργολάβο.  
 
            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται ότι οι ώρες καθαρισμού θα προσδιορίζονται 
ελεύθερα απο το ΤΑΥΤΕΚΩ και ότι οι ώρες αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται για κάθε 
ομάδα εργασίας, είτε τις εργάσιμες ημέρες μέσα στο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, 
είτε αμέσως μετα απο το ωράριο (π.χ. απο 15:00 μέχρι 18:00) ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης εποπτείας των εργασιών απο τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του 
Ταμείου.  

 
2. Το ΤΑΥΤΕΚΩ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη συχνότητα καθαρισμού ορισμένων 

εργασιών,  ανάλογα με τις ανάγκες του, με αντίστοιχη αυξομείωση του τιμήματος με 
βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που θα προσφερθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Β] 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

 Ηλεκτρικές σκούπες.  

 Πάνινες σκούπες μία για κάθε χώρο με υποχρέωση να τη χρησιμοποιούν κάθε μέρα 
καθαρή. 

 Απορροφητικά ξεσκονόπανα διαφορετικά για κάθε επιφάνεια (γραφεία, έπιπλα, πόρτες, 
κάδρα, νιπτήρες- ντουζιέρες-τουαλέτες, πάγκους εργασίας). Τα ξεσκονόπανα στο τέλος 
της εργασίας πλένονται σε διαφορετικούς κουβάδες. Συγκεκριμένα: 
Μπλε (τύπου vetex) και μπλε κουβαδάκι για τα γραφεία 
Κίτρινο (τύπου vetex) και κίτρινο και πράσινο κουβαδάκι για τους νιπτήρες 
Καρώ (τύπου vetex) και κίτρινο κουβαδάκι για τους πάγκους Εργαστηρίων 
Ροζ (τύπου vetex) με κόκκινο σφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τις τουαλέτες 
Πράσινα ή μπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις π.χ. τοίχους 

 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους) – διπλού 
συστήματος. 

 Γάντια χοντρά κουζίνας και μιας χρήσεως. 

 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών. 
 
- Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, 
να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και να 
μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό 
των κτιρίων. 
- Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που 
θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με οδηγίες της εταιρείας παρασκευής προϊόντων. 
- Οι ανελκυστήρες που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να 
διατηρούνται πάντα καθαροί. 
- Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων αφού γεμίσουν μέχρι τα ¾ πριν μεταφερθούν θα δένονται 
καλά. Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, θα τοποθετείται σε δεύτερο, που κι αυτός θα 
δένεται με πλαστικό σφιγκτήρα. 
- Οι σάκοι συλλογής δεν θα επαναχρησιμοποιούνται αλλά κάθε φορά θα αντικαθίστανται με 
καθαρούς. 
- Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται ποτέ με άλλα απορρυπαντικά γιατί χάνουν την 
απολυμαντική τους δράση. Επίσης κάνουν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
- Τα υλικά καθαριότητας (υγρά-σκόνες) που θα χρησιμοποιούνται θα φέρουν αριθμό καταχώρησης 
από το Γ.Χ.Κ., ενώ τα απολυμαντικά χώρου θα φέρουν Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. Τα διπλά 
υλικά καθαρισμού (υλικά καθαριότητας-απολυμαντικά χώρου) θα φέρουν αριθμό καταχώρησης από 
το Γ.Χ.Κ. και Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. 
 
- Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα υλικά καθαριότητας που εισάγονται από την Ε.Ε. πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας. 

 

 Τα μέσα και υλικά καθαριότητας και υγιεινής, δηλαδή σφουγγαρίστρες, σκούπες, δοχεία 
σφουγγαρίστρας, πανιά καθαριότητας, υγρό χλώριο, υγρό δαπέδου, σκόνη  καθαρισμού  
μαρμάρων, υγρό καθαρισμού τζαμιών, υγρό απολυμαντικό, υδροχλωρικό οξύ, σακούλες 
σκουπιδιών, σακούλες καλαθιών αχρήστων κ.λ.π. θα τα χορηγεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο 
προσωπικό του. 

 

 Από τα ανωτέρω υλικά καθαριότητος εξαιρούνται τα χαρτιά υγείας, οι χειροπετσέτες και το 
υγρό σαπούνι  που θα διατίθενται από το ΤΑΥΤΕΚΩ. 

 Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και σκεύη ως και σάκους 
απορριμμάτων. 
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 Τα μηχανήματα και σκεύη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη 
λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού που θα είναι 
αποδεδειγμένα πρώτης ποιότητας. 

 Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα 
αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου είναι απρόσκοπτη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ[1] 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Για τον Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό ………………..του ΤΑΥΤΕΚΩ. 
 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΩΡΟΙ 
ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙ

Α (m2 ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ (€) 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ (€) 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΥ  
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54  
ΑΘΗΝΑ 

1695m2 30     

                                                               
 
 
 
Το ποσοστό του Φ.Π.Α. είναι : ………………. 
 

 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
 

 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)……………………… 
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ……………………. 

 (ΤΗΛΕΦΩΝΟ)   ……………………. 
 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) …..………………… 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  [2] 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
 
Ονομασία Τράπεζας…………………… 
Κατάστημα …………………………....…. 
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ, FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης ………...............… 

Προς : ΤΑΥΤΕΚΩ  
Πατησίων  54 
10682  ΑΘΗΝΑ  

 
Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 

της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη 
προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτ’ οφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-
856,862-864 & 866-869, του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που 
απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτ’ οφειλέτες υπέρ του Αναδόχου 
………………………...………..…………..που εδρεύει ………………………………………. μέχρι του 
ποσού των ………………….ΕΥΡΩ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των 
οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων ανέλαβε ο εν λόγω «Ανάδοχος», σύμφωνα με τη σύμβαση 
Παροχής Υπηρεσιών……………………………………... που συνομολόγησε μαζί σας για 
……………………………………………. αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με 
την παρούσα η λήψη αυτού. 
 
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 
αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος παρέβη 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω Σύμβαση, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και 
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας, και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς 
να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε 
διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής 
σε δικαστική μεσεγγύηση . 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για δύο (2) μήνες μετά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου ή Εργολάβου που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα 
συμπληρώματα της και μέχρι να επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή στον Ανάδοχο ή Εργολάβο με 
την υποχρέωση να την παραδώσει στην εκδότρια Τράπεζα. 
 
 
Από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα φέρει οιανδήποτε 
ευθύνη έναντι της εκδότριας Τράπεζας. 

             

 Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  [3] 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Ονομασία Τράπεζας…………………… 
Κατάστημα …………………………....…. 
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ, FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης ………...............… 

           Προς : ΤΑΥΤΕΚΩ  
            Πατησίων  54 
            10682  ΑΘΗΝΑ  

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…….............…....….. ΕΥΡΩ 
…………………...................… 
 
-  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ…………………………………………….……………………. υπέρ της 
εταιρείας …………………………………………… διεύθυνση …..…………………………….. δια τη 
συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 12ης  Σεπτεμβρίου  2016 για την ανάθεση 
του καθαρισμού  των κτιρίων του ΤΑΥΤΕΚΩ/Κεντρική Υπηρεσία , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
10/2009  Προκήρυξής σας . 

 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την…………………….. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [4] 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» 
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας κ.λ.π. από τον Εργολάβο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση. 
 

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι 
ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, θάνατο, 
ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. 
                                                    
                                                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη με οποιονδήποτε τρόπο των εργασιών του 
Εργολάβου και θα λήγει την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν καταγγελίας της. 
 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 

 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ΄ ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: 
 

 Σωματικές βλάβες ή και θάνατος  τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης)  κατ’ άτομο και ατύχημα: ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτών (88.041,09 ευρώ). 

 

 Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων καθ΄ έκαστον ομαδικό ατύχημα, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των παθόντων: εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα 
πέντε λεπτών  (146.735,15 ευρώ). 

 

 Υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος 
ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ΄ αυτού ως και ζημιωθέντων 
αντικειμένων: πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών 
(58.694,06 ευρώ). 

 

 Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: διακοσίων ενενήντα 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών  (293.470,30 ευρώ).  

 

 Σε περίπτωση  που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των 
διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών 
(293.470,30 ευρώ) λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους 
ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων, ενώ τόσο η Σύμβαση Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.– Εργολάβου, 
όσο και το σχετικό ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Εργολάβου έναντι Τρίτων, εξακολουθούν 
να βρίσκονται σε ισχύ, ο Εργολάβος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την 
άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του, κατά το αντίστοιχα 
μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς 
διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών 
(293.470,30 ευρώ) καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Εργολάβου για ασφάλιση 
της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

 
 
                                                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 
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1. Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., το εν γένει Προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες του, και το προσωπικό τους 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 
ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILLITY). 

 
2. Η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Εργολάβου ή του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 
ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία βλάβη ή ζημιά 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό 
εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα στα 
όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
3. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. , των 

συνεργατών του και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. 

 
4. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ευθύνη 

προστήσαντος). 
 
5. Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων θα υποβληθεί από τον Εργολάβο παράλληλα με 

την υπογραφή της σύμβασης στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 
1. Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.    θα είναι συνασφαλιζόμενος. 
 
2. Το εν λόγω ασφαλιστήριο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς την γραπτή, δια 

συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρείας τόσο προς τον Εργολάβο, όσο και προς το  Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται και να 
λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που 
ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.  

2. Ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές 
κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση Του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω... 

 
3. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις 

και ευθύνες του Εργολάβου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια,  

 
4. περιορισμούς κλπ., ο δε Εργολάβος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα πέραν από τα ποσά καλύψεως των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

 
5. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή η ασφάλιση που συνομολογήσει κριθεί σαν μη ικανοποιητική από το 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Εργολάβου το 
πιο πάνω Ασφαλιστήριο και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το 
ποσό των ασφαλίστρων, είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
εγγυητική επιστολή του Καλής Εκτελέσεως. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Εργολάβος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.    για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση 
του, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Εργολάβου 
και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του κατά τα άνω. ΤΟ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., επίσης επιφυλάσσει 
εις εαυτόν το δικαίωμα να παρακρατήσει από το λαβείν κ.λ.π. του Εργολάβου κάθε ποσό που δεν 
θα είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. 
σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω Ασφαλιστηρίου. 
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6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Εργολάβος συνομολόγησε την 
παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά 
κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Εργολάβος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημίας ή βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης, το δε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε 
λογαριασμό του ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσεως ποσά που κατά την κρίση του απαιτούνται 
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 
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                                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   [5] 
 
                                           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 
α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
β 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

γ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά καθημερινά. ΝΑΙ  

2 

Καθημερινό ξεσκόνισμα και καθαρισμό των σταθερών και 
κινητών επίπλων, των καθισμάτων και όλων των μηχανικών 
μέσων που υπάρχουν στα γραφεία του κτιρίου επί της οδού 
Πατησίων 54  

ΝΑΙ  

3 
Καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση και πλύσιμο των 
λεκανών W.C., των νιπτήρων και των ουρητηρίων. 

ΝΑΙ  

4 Καθημερινό καθαρισμό των καθρεπτών. ΝΑΙ  

5 
Ο καθαρισμός των τζαμιών στα παράθυρα του κτιρίου και των 
τζαμιών στις εισόδους των ορόφων και από τις δύο όψεις 
αυτών, θα γίνεται μία φορά το μήνα. 

ΝΑΙ  

6 
Καθημερινός καθαρισμός των ανελκυστήρων με σκούπισμα και 
σφουγγάρισμα των δαπέδων καθώς και των θυρών των 
ανελκυστήρων. 

ΝΑΙ  

7 

Άδειασμα και καθαρισμό των καλάθων αχρήστων, των δοχείων 
χάρτου που βρίσκονται στους χώρους υγιεινής, καθώς και των 
δοχείων απορριμμάτων των γραφείων και τοποθέτηση νέας 
σακούλας στα καλαθάκια καθημερινά. 

ΝΑΙ  

8 

Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας WC 
καθημερινά από την πρωινή καθαρίστρια (χαρτί – χειροπετσέτες – 
σαπούνι – κρεμοσάπουνο κ.α), τα οποία θα προμηθεύει το 
ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

9 
Συγκέντρωση και παράδοση των απορριμμάτων στην 
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καθημερινά. 

ΝΑΙ  

10 Καθαρισμός οροφής από αράχνες – σκόνες – βρωμιές.   

11 
Ξεσκόνισμα και καθαρισμό των τοίχων, των εσωτερικών 
χωρισμάτων των γραφείων, των θυρών καθώς και των θυρών 
των ντουλαπών μια φορά το μήνα. 

ΝΑΙ  

12 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον 
καθαρισμό του κτιρίου καθώς και να πληροφορεί και την 
Επιτροπή παραλαβής εργασιών και παροχής Υπηρεσιών του 
κτιρίου για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, με 
σχετική επιστολή της. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει 
κατάσταση προσωπικού, κατάσταση μισθοδοσίας για το 
συγκεκριμένο προσωπικό και Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
που υποβάλλει στο ΙΚΑ. 

ΝΑΙ  

13 

Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και 
Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών 
Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, 
βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

ΝΑΙ  

15 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της 
έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των 
εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού του κτιρίου. 

ΝΑΙ  

16 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με 
δικές της δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Το ΤΑΥΤΕΚΩ 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά 
τη μεταφορά του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού του 
κτιρίου. 

ΝΑΙ  



 33 

17 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό 
αποδεκτό από το ΤΑΥΤΕΚΩ., ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 
είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, 
ήθους και συμπεριφοράς. 

ΝΑΙ  

18 

H ευθύνη του Αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της 
εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
ικανοποίηση του εργοδότη, σε περίπτωση που η εκτέλεση των 
εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

ΝΑΙ  

19 

Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος εργολάβος 
υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο λειτουργίας 
της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση 
του εργοδότη. 

ΝΑΙ  

20 
O Ανάδοχος, δεν θα δικαιούται καμιά αμοιβή από τον εργοδότη 
για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της 
εργολαβικής Σύμβασης. 

ΝΑΙ  

21 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και 
συντήρησης όπου θα καταγράφει τα υλικά με ημερομηνία 
προμήθειας και αριθμό τιμολογίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
στο ΤΑΥΤΕΚΩ, όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος 
που προβλέπεται από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του 
ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

22 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς 
αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού της, το οποίο θα 
κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για 
οποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως 
από το ΤΑΥΤΕΚΩ. 

ΝΑΙ  

23 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αναρτήσει κατάσταση προσωπικού 
που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας 
κάθε εργαζομένου σε σημείο που θα της υποδειχθεί από το 
ΤΑΥΤΕΚΩ. Με την προσελευσή τους οι εργαζόμενοι θα 
υπογράφουν σε βιβλίο παρουσίας. 

ΝΑΙ  

24 

Για τον καθαρισμό και την συντήρηση των χώρων, το 
προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πρέπει να φορά κατάλληλη 
ενδυμασία και να φέρει επάνω του  ταμπέλα που θα αναγράφει 
το όνομά του και την ιδιότητά του στο χώρο. 

ΝΑΙ  

25 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

ΝΑΙ  

26 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής 
Νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. 

ΝΑΙ  

27 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του 
ανωτέρω όρου (26) θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία με κατάπτωση της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΝΑΙ  

28 

Σε περίπτωση που στο διάστημα ισχύος της Σύμβασης 
μεταφερθεί η Υπηρεσία σε άλλο κτίριο το ΤΑΥΤΕΚΩ. διατηρεί 
το δικαίωμα να διακόψει τη Σύμβαση, εφόσον ειδοποιήσει 
εγγράφως την Εταιρεία. 

ΝΑΙ  

29 

Ο Ανάδοχος εργολάβος του ιδιωτικού Συνεργείου καθαρισμού 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών 
καθαρισμού έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις 
εργασίες προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι 
ασφαλισμένος  σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και να έχει 
ασφαλισμένο το προσωπικό  που θα απασχοληθεί στις 

ΝΑΙ  
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παραπάνω  εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.). 
Κατά την ημέρα ανάληψης της εργασίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Δ/νση Οικονομικού 
και Διοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ., τα ονοματεπώνυμα των 
υπαλλήλων -που θα απασχολούνται στο κτίριο επί της 
οδού Πατησίων 54 καθώς επίσης και κάθε μεταβολή του 
προσωπικού αυτού. Το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν θα επιτρέπει σε 
κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν 
αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλισμένος και μπορεί να 
υποχρεώνει τον Ανάδοχο να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα 
έγγραφα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 
προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να 
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των 
υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΤΑΥΤΕΚΩ. που 
απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη. 
Το ΤΑΥΤΕΚΩ ουδεμία υποχρέωση έχει για οποιαδήποτε 
ασφάλιση του παρέχοντος τις εργασίες προσωπικού του, 
λόγος και για τον οποίον το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν υποχρεούται σε 
ουδεμία παροχή, σχετικά με δώρα εορτών, επιδόματα κ.λ.π. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς 
νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία-
Σ.Σ.Ε ) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, κ.λ.π. ευθύνεται δε 
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 
υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αποτελούμενο 
από αυτόν προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή 
σχέση έχει με το ΤΑΥΤΕΚΩ. Γι’ αυτό το προσωπικό που 
απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση της εργολαβίας δεν 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το 
ΤΑΥΤΕΚΩ., δεδομένου ότι ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ του 
ΤΑΥΤΕΚΩ και του προσωπικού του εργολάβου. 
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, 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 στους 
ανωτέρω. 
Κάθε ζημιά που γίνει από τον Εργολάβο ή από το προσωπικό  
που χρησιμοποιεί θ’ αποκαθίσταται απ’ αυτόν αμέσως και σε 
περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της 
ζημιάς και θα αφαιρείται από την αμοιβή του Εργολάβου ή 
όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση 
των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η σύμβαση (με την ανάδοχο 
εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της 
εταιρείας υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ 

  
 
 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης του ανωτέρω καταλόγου: 
 
Στην στήλη «Περιγραφή» θα περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και με πληρότητα. 
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Στην στήλη «Απαίτηση» συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. 
 
Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΥΠΕΡ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή  πληρούται ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά. 
 
* Τα πεδίο (γ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 

 

 


