Αρ.πρωτ.:16/18-02-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του
Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, διάρκειας πέντε (5) μηνών,
συνολικού ποσού 16.733,85 € χωρίς ΦΠΑ.
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν
γένει χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη ν ομοθεσία, τις κείμενες
υγειονομικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα και τις διαδικασίες που τηρούνται
σε αυτό.
3. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρεται παρακάτω, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα
και χώρους των δύο κτιρίων του Οικοτροφείου. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του
αναδόχου των χώρων του Οικοτροφείου, που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως
αυτών.
4. Ως ολοκλήρωση του καθημερινού καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει με
αποδεικνύει ότι είναι πρώτης ποιότητας.
6. Το Οικοτροφείο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών
καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη
και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους
κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του
με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από την Ε.Ε.Π.Α.Α.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται
με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.Π.Α.Α.
8. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στις
εγκαταστάσεις, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών
του.
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9. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την
Ε.Ε.Π.Α.Α.
10.Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του Οικοτροφείου
ούτε να ενοχλούνται ωφελούμενοι και προσωπικό.
11.Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την
αποχώρησή τους από το φορέα, μετά το τέλος της εργασίας τους.
12.Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του φορέα πρόγραμμα για την
καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων.
13.Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές
προσωπικού, υλικά καθαριότητας)
Άρθρο 2.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής
που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό δίκαιο.
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία
από τον COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Άρθρο 3.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που
αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι
νομοθετικές απαιτήσεις.
2. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
που τυχόν προκύψει.
3. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένο έναντι του
COVID-19.
4. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα
προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους
και στο προσωπικό του φορέα.
5. Η Ε.Ε.Π.Α.Α. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία
στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή
δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Οικοτροφείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για
το λόγο αυτό από το φορέα.

6. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το φορέα, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε
2

άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βα ρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται

με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
7. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Οικοτροφείου.
8. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου
προγράμματος ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου
ως έκπτωτου.
9. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά
λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους των φορέων. Η παραπάνω
υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ωφελούμενων και γενικά
κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.
10. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων
για την προσωπική ασφάλεια των ωφελούμενων και κάθε εργαζομένου.
11. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή
και ευπαρουσίαστη στολή.
12. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς.

ΑΡΘΡΟ 4.ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη
νομοθεσία.
2. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την
έγκριση του φορέα.
3. Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%)
ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία
παραγωγής και λήξης.
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4. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και
τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του
επόπτη καθαριότητας ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου.
5. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους
συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία άπαξ ημερησίως, έτσι ώστε να
είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων.
6. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται
για δεύτερη φορά.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια.
8. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και
εγκρίνονται από το φορέα τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους.
Άρθρο 5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από τον επόπτη καθαριότητας και κάθε εξουσιοδοτημένο
προς τούτο από το Δ.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικοτροφείου, τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της
σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον
ασκούν.
Άρθρο 6.ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται
άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό
επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις
πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο
εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση
προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν
και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης
διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο και να
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αξιώσει αποζημίωση.
Άρθρο 7.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του φορέα για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει
προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και
συνήθη χρήση.
Άρθρο 8. ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ
1. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε
της Ε.Ε.Π.Α.Α. είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας,
Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας κ.τ.λ.)
ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και
απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης
και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επόπτη καθαριότητας. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό
καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον
τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.
Γενικές Αρχές
1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
5. Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά τα δωμάτια
των ωφελούμενων.
6. ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό

ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες
πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
7. Σε κάθε δωμάτιο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής
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αριθμός προεμποτισμένων πανιών.
8. Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
9. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
10. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς
αντικαθίστανται άμεσα.
11. Τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-νοσηλευτικών στάσεων κλπ,
θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των δωματίων των ωφελούμενων.
Άρθρο 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε
i.

Λουτρά - Τουαλέτες

ii.

Διάδρομοι

iii.

Αίθουσες αναμονής

iv.

Γραφεία

v.

Σκάλες

vi.

Κουζίνα- Τραπεζαρία

vii. Χώροι Ανάπαυσης Προσωπικού
viii. Βεράντες
ix.

Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
Άρθρο 2

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επόπτη καθαριότητας.
1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η καθαριότητα στα δωμάτια των ωφελούμενων γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :
i. Αποκομιδή των απορριμμάτων.
ii. Σκούπισμα
iii. Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα
σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους,
ντουλάπες και τζάμια παραθύρων.
iv. Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το σφουγγάρισμα
ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Εάν χρειαστεί απολύμανση, θα
χρησιμοποιείται απολυμαντικό διάλυμα.
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Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο.
Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Η γενική καθαριότητα
περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο.
Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές.
Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως.
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων.

i.

ii. Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία
καθημερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από
τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Ακολουθεί διαδικασία
καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό – Ξέπλυμα.
Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα πανάκια.
Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμόςξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήραμπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη

λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισμα.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (σαλόνι οικοτροφείου)
Διενεργείται:
i.

Σκούπισμα

ii.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια
παραθύρων.

iii.

Σφουγγάρισμα

iv.

Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο

v.

Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.

4. ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου.
i.

Αποκομιδή απορριμμάτων.
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ii.

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

iii.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.

iv.

Σφουγγάρισμα.

5. ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται μία φορά την ημέρα.
i.

Αποκομιδή απορριμμάτων.

ii.

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

iii.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.

iv.

Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.

v.

Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.

6. ΧΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Καθημερινά:
i.

Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων

ii.

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.

iii.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής: καρέκλες, πόμολα,
χειρολαβές, πάγκοι.

iv.

Καθαρίζεται και Απολυμαίνεται το εξεταστικό κρεβάτι με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα
πανάκια.

v.

Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.

vi.

Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής
χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο -διαδικασία με τα δωμάτια
των ωφελούμενων. Γενική καθαριότητα του ιατρείου πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον
επόπτη καθαριότητας.
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ
Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι (μπαλκόνια-είσοδοι-βεράντες)
8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
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Το προσωπικό θα παρέχει σε καθημερινή βάση βοηθητικές υπηρεσίες στην κουζίνα και την τραπεζαρία,
πέραν του καθαρισμού.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Από Δευτέρα-Παρασκευή, 2 άτομα 6ωρης απασχόλησης το πρωί (08:00-14:00) και
2 άτομα 4ωρης απασχόλησης το απόγευμα (12:00-16:00).
Για το Σάββατο, 1 άτομο 4ωρης απασχόλησης το απόγευμα (12:00-16:00).

ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβ ασης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες καθαριότητας.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο στον οποίο θα
αναφέρονται οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας της τελευταίας δεκαετίας.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
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ζ) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
η) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
θ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ι) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολο γητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
κ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
λ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
μ) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. και
ν) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
(χωρίς ΦΠΑ).

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
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4. Εκκαθαριστικό των δύο τελευταίων ετών
5. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας της
τελευταίας δεκαετίας
Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με τα παραπάνω κεφάλαια: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΙΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. .
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής όπως ορίζεται κατωτέρω:
Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενη τιμή για το είδος της προμήθειας άνευ και μετά ΦΠΑ .
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, κατατίθενται από την δημοσίευση της πρόσκλησης έως την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής,
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
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Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού
φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα
πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αμέσως. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρακάτω παράγραφο περί
ενστάσεων.
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
τριών (3) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την μηνιαία παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε ποσοστό
100%.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210
3216550, fax: 210 3216549, e-mail: gspap@autismgreece.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:0013:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/02/2022 και ώρα 15:00.
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Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα: Προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της
Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η προσφέρουσα εταιρεία αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των
κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της
Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών η προσφέρουσα εταιρεία θα τηρεί τη
νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του φορέα και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.
Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρεται παρακάτω,
περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους των δύο κτιρίων του Οικοτροφείου.
Ως ολοκλήρωση του καθημερινού καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των
απορριμμάτων.
Η προσφέρουσα εταιρεία θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα
αποδεικνύει ότι είναι πρώτης ποιότητας.
Η προσφέρουσα εταιρεία θα διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων που
παρέχονται από την ΕΕΠΑΑ για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και
υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και τα αποδυτήρια για το προσωπικό καθαριότητας,
τους οποίους θα επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση.
Η προσφέρουσα εταιρεία θα τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας.
Η προσφέρουσα εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή
βλάβης που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα
των υπαλλήλων της ή των εργασιών της.
Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών θα γίνεται ύστερα από
έγκριση της Ε.Ε.Π.Α.Α.
Κατά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, δεν θα παρακωλύεται η λειτουργία του
Οικοτροφείου ούτε θα ενοχλούνται ωφελούμενοι και προσωπικό.
Η προσφέρουσα εταιρεία θα φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους
υπαλλήλους της και για την αποχώρησή τους από το φορέα, μετά το τέλος της εργασίας
τους.
Πριν την ανάληψη της εργασίας θα καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του φορέα
πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων.
Η προσφέρουσα εταιρεία επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των
υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας)
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η προσφέρουσα εταιρεία θα ακολουθεί τους
Κανονισμούς Υγιεινής που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό δίκαιο.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα τηρεί τα μέτρα ασφάλειας για την
προστασία από τον COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και
υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις.
Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την
υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι πλήρως
εμβολιασμένο έναντι του COVID-19.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική
γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από
πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του φορέα.
Η Ε.Ε.Π.Α.Α. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση
εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις
οδηγίες και τους κανόνες του Οικοτροφείου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το
λόγο αυτό από το φορέα.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν
έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το φορέα, οι δε μισθοί και
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από
την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο
οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή
άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα
εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των
χώρων του Οικοτροφείου.
Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου
προγράμματος ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης
του αναδόχου ως έκπτωτου.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν
γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους των
φορέων. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση
υγείας των ωφελούμενων και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει
στο ιατρικό απόρρητο.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια των ωφελούμενων και κάθε εργαζομένου.
Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε
καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και
απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω,
καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επόπτη καθαριότητας. Επισημαίνεται ότι
στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος
χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή
εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.
Γενικές Αρχές
H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά τα
δωμάτια των ωφελούμενων.
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό
ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες
πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
Σε κάθε δωμάτιο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και
ο επαρκής αριθμός προεμποτισμένων πανιών.
Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
επόπτη καθαριότητας.
1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η καθαριότητα στα δωμάτια των ωφελούμενων γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :
Αποκομιδή των απορριμμάτων.
Σκούπισμα
Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το
ξεσκόνισμα σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και
τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια παραθύρων.
Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το
σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Εάν χρειαστεί
απολύμανση, θα χρησιμοποιείται απολυμαντικό διάλυμα.
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα
ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι
καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και
αναπληρώνεται. Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη
υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό –
Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό
διάλυμα πανάκια. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην
τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών17

σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί,
χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισμα.
3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (σαλόνι οικοτροφείου)
Διενεργείται:
Σκούπισμα
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια
παραθύρων.
Σφουγγάρισμα
Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο
Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.
4. ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου.
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.
Σφουγγάρισμα
5. ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται μία φορά την ημέρα.
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.
6. ΧΩΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Καθημερινά:
Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής: καρέκλες,
πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι.
Καθαρίζεται και Απολυμαίνεται το εξεταστικό κρεβάτι με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα
πανάκια.
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
Τζάμια 2 φορές μηνιαίως.
Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω
της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο διαδικασία με τα δωμάτια των ωφελούμενων. Γενική καθαριότητα του ιατρείου
πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη καθαριότητας.
7 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ
Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική
σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι
χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το
σοβατεπί. Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχμής. Ο γενικός καθαρισμός
γίνεται εβδομαδιαία.
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8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ
Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι (μπαλκόνια-είσοδοι-βεράντες)
9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Το προσωπικό θα παρέχει σε καθημερινή βάση βοηθητικές υπηρεσίες στην κουζίνα και
την τραπεζαρία, πέραν του καθαρισμού.
10. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Από Δευτέρα-Παρασκευή, 2 άτομα 6ωρης απασχόλησης το πρωί (08:00-14:00) και
2 άτομα 4ωρης απασχόλησης το απόγευμα (12:00-16:00).
Για το Σάββατο, 1 άτομο 4ωρης απασχόλησης το απόγευμα (12:00-16:00).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

.........................................
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
Θέμα: Προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της
Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των
χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης, διάρκειας πέντε (5)
μηνών, της Πρόσκλησης /18-02-2022
της Αναθέτουσας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Προκήρυξης
ανεπιφύλακτα.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ

16/18-02-2022 και τους αποδέχομαι

Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για 120 ημέρες.
Ημερομηνία………………………………….

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα

_________________________________________________
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Σχέδιο σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(Ε.Ε.Π.Α.Α.)
ΑΘΗΝΑΣ 2-10551 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3216550

Αθήνα: ……………..

Φαξ : 210-3216549

Αριθμ.Πρωτ: ……

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : gspap@autismgreece.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) : www.autismgreece.gr
ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην
Πυλαία Θεσσαλονίκης, διάρκειας πέντε (5) μηνών, ποσού 16.733,85 € άνευ ΦΠΑ.
Στην Αθήνα, στα γραφεία της Ε.Ε.Π.Α.Α., σήμερα στις ………… 2022, ημέρα ………….., οι παρακάτω
υπογεγραμμένοι:
Α. Καμούτσης Αθανάσιος, ενεργώντας με την ιδιότητα του Προέδρου,
Β…………………. ως εκπρόσωπος της επιχείρησης…………………., Α.Φ.Μ. ……………. και Δ.Ο.Υ. …………………,
……………………., διεύθυνση ………………………………………, ΤΚ …….. τηλ. …………………., καλούμενη εφεξής ανάδοχος
πάροχος υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (άρθρο 328, παρ.1,2 &3)
Την 24/18-1-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού
2. των όρων της Προκήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ
ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.
Την αριθ. 16/18-2-2022 αναλυτική πρόσκληση και την σχετική δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της
3.
Ε.Ε.Π.Α.Α.
Το από ……………πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού, για την αποσφράγιση των προσφορών
4. και την καταχώριση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών
1.
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Την αριθ……………. απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: Επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την
5. Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., η οποία
κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες.
Τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιχείρησης …………………….., ο οποίος υποβλήθηκε και
6.
στάλθηκε στην υπηρεσία εμπρόθεσμα (αρ.πρωτ. ………………….)
Το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων) των προσωρινών αναδόχων,
7. σύμφωνα με το οποίο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του
διαγωνισμού στους προαναφερόμενους προσωρινούς αναδόχους.
Την αριθ……………… απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. με θέμα: «Κατακύρωση του διαγωνισμού για την Παροχή
8. Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., η οποία κοινοποιήθηκε
σε όλους τους συμμετέχοντες.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
1)

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο την

«Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., από ……………
έως ……………, έναντι του ποσού των ……………………………….. ως εξής:
ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
Φ.Π.Α. Ποσό με
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χωρίς Φ.Π.Α.
24%
Φ.Π.Α.
€
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού
1
του Οικοτροφείου ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

2) Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης,
σύμφωνα με την οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων
παροχής γενικών υπηρεσιών.
3) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την προκήρυξη και το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
4) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και
της προσφοράς, καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας
και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
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παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται άπαξ μηνιαίως και έως πέντε
μήνες. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Οικοτροφείου
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., της Πράξης : «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα
από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.», η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » με βάση την απόφαση ένταξης
με αρ. πρωτ. 5723/2-10-2019 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5045650. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ) Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών,
που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Κατά τα λοιπά, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και οι όροι της πρόσκλησης.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν και ο προμηθευτής πήρε
ένα (1) αντίγραφο.

ΟΙ Σ ΥΜΒΑΛΛ ΟΜΕΝΟ Ι

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
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