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……120…ΗΜΕΡΕΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις:
1)µε την υπ΄ αριθµό 4ης/18-03-2014 (θέµα Ε.Η.∆) απόφαση του ∆.Σ.(Α∆Α:ΒΙΥΞΟΞΧΣ-ΤΕΜ) για την
έγκριση του προγράµµατος προµηθειών του Κέντρου για τον ΚΑΕ0419 ποσού 890.000,00€ για τα έτη
2015-2016.
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2) την υπ. αρ.18595/1255-8.7.2014 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης(Α∆Α:ΒΝ3ΚΛ-Τ1Ω) για τα έτη 20152016 σε βάρος πίστωσης των ΚΑΕ του προϋπολογισµού του Κ.Κ.Π-Π.Κ.Μ για το έτος 2015 ποσού
670.000,00€ στον ΚΑΕ419 και για το έτος 2016 ποσού 220.000,00€ στον ΚΑΕ0419.
3) την υπ΄ αριθµό 9ης/4-6-2014 απόφαση του Κέντρου για τον ορισµό των επιτροπών

σύνταξης των

τεχνικών προδιαγραφών (Α∆Α:Ω9ΜΝΟΞΧΣ-2ΑΑ)
4) την υπ΄ αριθµ.21η/8-10-2014 (θέµα18ο) (Α∆Α:7ΩΞΝΟΞΧΣ-Χ7Κ) απόφαση του ∆.Σ. για την δηµόσια
διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών .
5) την υπ΄αρ. 24η/19-11-2014(θέµα 32) (Α∆Α:ΒΧΝΓΟΞΧΣ-Χ3Ω) για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών µετά την δηµόσια διαβούλευση , για την καθαριότητα των χώρων των παραρτηµάτων
του ΚΚΠ-ΚΜ & των χώρων της κεντρικής διοίκησης, προϋπολογισµού 575.466,14€ + ΦΠΑ και ποσού
707.823,35€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ,µε δικαίωµα προαίρεσης/παράτασης ποσού 182.176,65€.
6) Την δηµοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗ∆ΗΣ του πρωτογενούς αιτήµατος των τεχνικών
προδιαγραφών µε Α∆ΑΜ:14REQ002428562.

•Παράρτηµα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. Παντελεήµων
1) Κτηριακές εγκαταστάσεις Αγ. Παντελεήµωνα -Θεσσαλονίκη
2) Κτηριακές εγκαταστάσεις του Γηροκοµείου- Κιλκίς
* Παράρτηµα Α.Α.Π.µε Α.Θ. Αγ. ∆ηµήτριος
1) Κτηριακές εγκαταστάσεις Αγ. ∆ηµητρίου- Πυλαία
2) Κτηριακές εγκαταστάσεις Ι.Α.Α. – Πεύκα
* Παράρτηµα Α.Α.Α.Σερρών
1) Κτηριακές εγκαταστάσεις Α.Α.Α µε Α Σερρών
2) Κτηριακές εγκαταστάσεις ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου
* Κεντρικό κτίριο διοίκησης ΚΚΠ-ΚΜ
Παπαρηγοπούλου 7, ΤΚ.54630 ,2ο όροφο
1) Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου.
2) Κατασκήνωση Πλάκας Λιτοχώρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ιεθνή ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου
Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας και των Παραρτηµάτων του, προϋπολογισµού 575.466,14€ πλέον ΦΠΑ και 707.823,35 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε δικαίωµα προαίρεσης/παράτασης ποσού 182.176,65€ και συνολικού
προϋπολογισµού

890.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου
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ΦΠΑ,

µε

κριτήριο

κατακύρωσης

την

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ο προϋπολογισµός του εν λόγω διαγωνισµού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2015-16.
Άρθρο 1
Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τα παρακάτω:
1.1 Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε αριθµό
2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και της υποχρέωσης των φορέων για δηµοσίευση των
προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. Simap.
1.2 Του Ν.∆. 469/74 περί του Λογισµικού των ΝΠ∆∆.
1.3 Του Ν,2362/95(ΥΕΚ247/τ.Α/27.11.1995) άρθρου 79-85 «περί ∆ηµόσιου Ελέγχου δαπανών του
Κράτους» και άλλες διατάξεις.
1.4 Του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/1995) περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα»,όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95(ΦΕΚ145/Α/1995) «υπαίθριο εµπόριο και ‘άλλες διατάξεις»
1.5 Το Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/Τβ/2-11-2011) «συγχώνευση Μ.Κ.Φ.»
1.6 Το αρ. 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιάρθρωση ∆.Τ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας».
1.7 Το αρ.9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆.(ΦΕΚ 16/Α΄/23-1-2013)
1.8 Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού Προµηθειών
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆).
1.9 Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών
προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.
1.10 Του Π∆ 370/95(ΦΕΚ 199/Α/14-9-195) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί κρατικών
προµηθειών προς το Κοινωτικό ∆ίκαιο και τροποποίησης αυτού Π∆105/00(ΦΕΚ 100/Α/17-32000).
1.11 Του Π∆ 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων των πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές».
1.12 Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών
Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανωνύµων
εταιρειών.
1.13 Του Ν.4038/2012(ΦΕΚ14Α/2012) αρ. 9 «συµπλήρωση του Π∆.118/07» & αρ.10 «τροποποίηση
διατάξεων του Ν.4013/2011»
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1.14 Του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/2012) αρ. 238 «τροποποίηση διατάξεων για την αρχή δηµοσίων
συµβάσεων (Ν4013/11) µε το οποίο επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας των
συµβάσεων».
1.15 Το αρ. 22 του Ν. 4144/2013 την περίπτωση δ «περί τροποποίηση του αρ.68 τουΝ3863/10)
1.16 Του Ν.3548/2007 «καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΨΑ΄68/20-3-2007).
1.17 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
1.18 Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115 /τ.Α’/15-07-2010) για τη σύναψη σύµβασης
Παροχής Υπηρεσιών, το άρθρο 68 στο οποίο προβλέπεται ότι οι οικονοµικές προσφορές
που καταθέτουν οι υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί βάσει όσων
προβλέπουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και θα πρέπει να περιέχουν ανάλυση του
κόστους εργασίας (πάσης φύσης νόµιµες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές). Καθώς
και ότι κάθε οικονοµική προσφορά που είναι χαµηλότερη από τα κατώτερα όρια που θέτει
η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και την περ. δ

του αρ. 22 του Ν.4144/2013.
1.19 Το Ν.4250/2014(ΦΕΚ Α 74,26-8-2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του
∆ηµοσίου και λοιπές διατάξεις.
1.20 Τις διατάξεις του άρθρου 1,Α,3 του ν.4254/2014 για τη µείωση των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων.
1.21 Το Ν.4281/2014(τ.Α΄,ΦΕΚ 160-8/8/2014) µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπ. οικονοµικών και άλλες διατάξεις έχοντας υπόψη το
γεγονός ότι µέχρι την υπογραφή διακήρυξης του διαγωνισµού δεν έχει πιστοποιηθεί η
Υπηρεσία µας για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισµών.

Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
2.1

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
Ν.2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.
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2.2

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα Υπηρεσία
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη
νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

2.3

Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό
ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.

2.4 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.

Άρθρο 3ο
Προσόντα και δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
Αρ.159 του Ν.4281/2014
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, ( η µη
προσήκουσα σύµφωνα µε τα παρακάτω προσφορά συνιστά λόγο απόρριψης), και µε τη σειρά που
αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής:

3.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες
3.2 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 159 παρ. 1α
περ. γγ΄ του Ν. 4281/2014).
3.3 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της παρούσης.
3.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να αναγράφονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο αρ. 155 παρ. 1 α) ,β), γ),
δ),ε), στ) ,4 & 5 του Ν.4281/2014
Να δηλώνεται ότι (τα αναγραφόµενα στο αρ.153 του Ν. 4281/2014) ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δεν:
α) Συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 68 είτε κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης του άρθρου 155 είτε κατά το χρόνο της
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 170.
β) Συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους προαιρετικούς λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 68 και καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης είτε κατά το χρόνο υποβολής της
δήλωσης του άρθρου 155 είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1του
άρθρου 170.
γ) Έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας είτε κατά το χρόνου
υποβολής της δήλωσης του άρθρου 155 είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 170.
δ) Συντρέχει στο πρόσωπό του κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο45, η
οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερο επαχθή µέτρα.
ε) Συντρέχει από την προηγούµενη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στο στάδιο της προπαρασκευής της
διαδικασίας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 149, προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισµού, η οποία δεν µπορεί
να θεραπευθεί µε άλλα λιγότερο επαχθή µέτρα.
ζ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
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(Α΄ 30), όπως ισχύουν, εφόσον η υπό ανάθεση σύµβαση υπάγεται βάσει της προεκτιµώµενης αξίας της στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 3310/2005.
η) έχει αποκλείεται από τη συµµετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης ο προσφέρων ή ο
υποψήφιος που είναι κοινοπραξία οικονοµικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 33, αποκλείεται από τη
συµµετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 2 στο πρόσωπο ενός από τα µέλη της κοινοπραξίας.
θ) έχει αποκλειστεί ο προσφέρων ή ο υποψήφιος ,όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2
στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς τον προσφέροντα ή τον υποψήφιο οικονοµική,
χρηµατοοικονοµική ή τεχνική ικανότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 70 παρ. 2, 71 παρ. 3, 120 παράγραφοι 4 και 5, και
121 παράγραφοι 5 και 6.

(Σηµείωση: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής . Όσοι επιθυµούν να λάβουν
µέρος σε διαδικασία ανάθεσης πρέπει να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής ή προσφορά εντός της προθεσµίας που
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα
φορέα µε οποιοδήποτε, από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µέσα και παραλαµβάνονται από
το αρµόδιο όργανο επί αποδείξει. (Αρ. 158 Ν. 4281/2014).

3.5 Βεβαίωση για πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής
υπηρεσιών καθαρισµού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. (αρ.82 του Ν.4144/2013)
Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
προσκοµίζουν 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.

(Σηµείωση :Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται η
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα
από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς ή της
αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει).
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Άρθρο 4ο
Εγγυήσεις
4.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
4.1.1.Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό

που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή
13.706,00€.

4.1.2.Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δύνανται να εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα του
εξωτερικού, αναγνωρισµένο από την Τράπεζα Ελλάδος οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και το
σχετικό για την αναγνώριση έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
4.1.2.1 Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
4.1.2.2.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
4.1.2.3.Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτό.
4.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.
4.2.1

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας, αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για δύο µήνες επιπλέον του
χρόνου της συµβατικής διάρκειας. Η εγγύηση κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης και θα
πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.

4.3.

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, όλα τα στοιχεία
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων
αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των µελών της ένωσης.

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δύνανται να
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εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα του εξωτερικού, αναγνωρισµένο από την Τράπεζα
Ελλάδος οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και το σχετικό για την αναγνώριση έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του
Ν.4281/2014.
Άρθρο 5ο
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών
5.1Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας
διενέργειας αυτού, στο Γραφείο προµηθειών του Κέντρου.
5.2Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται στην παρ. 6.3, στην Ελληνική
γλώσσα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς :
5.2.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
5.2.2 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
5.2.3. Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ– ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΚ 54630
5.2.4. Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης
5.2.5. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5.2.6. Τα

στοιχεία

του

διαγωνιζόµενου

(συµπεριλαµβανοµένων

Ταχυδροµικής

∆ιεύθυνσης,

Ταχυδροµικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας, mail και Fax). Σηµειώνεται ότι τα
αναγραφόµενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.
5.3 Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω :
5.3.1

Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΓΗΣ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του άρθρου 3
της παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα αντίγραφα αυτών θα είναι
χωριστά, µε τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη

5.3.2

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη µορφή
που αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄.
• Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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• ∆ικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόµενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.),
τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
5.3.3

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα
περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη
µορφή που αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, περιλαµβάνει δε, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα
υποβληθέντα οικονοµικά στοιχεία.

5.4 ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα
είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
5.5 Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών που
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
5.6 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
5.7 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.8 Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
5.9 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι υποχρεωµένο να
ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της
διακήρυξης.

5.10. 1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
159, που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως
ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε τον νόµο, τις
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κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το
πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση της παραγράφου 1δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
Μεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση
συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας µπορεί, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος,
να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχοµένου της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς, αν
περιέχει ασάφειες, ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων
5.10 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5.11 Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται µόνο σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 160 παρ.5 του N.
4281/2014.
5.12 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δώδεκα (12) µήνες (σύµφωνα µε το
αρ.161 του N. 4281/2014).
5.13 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
5.14 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως (σύµφωνα µε το αρ.161 παρ.3 του N.
4281/2014).
5.15 Οι συµµετέχοντες δεν µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µέρος της δηµοπρατηθείσας υπηρεσίας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
5.16 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην
Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
5.17 Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων Υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
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5.18 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και
σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
5.19 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α
του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη
συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν.
2522/1997.
Άρθρο 6
Αποσφράγιση προσφορών
Αρ.164 του Ν4281/2014

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
6.1. Στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν κριτήριο ανάθεσης
είναι η χαµηλότερη τιµή και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή
της και µόνο ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητάς της, σύµφωνα τους όρους των εγγράφων της
σύµβασης, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς διενεργείται σε ενιαίο στάδιο,
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
6.2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς γίνεται δηµόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Το αρµόδιο
όργανο προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και εν
συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας. Σε επόµενη κλειστή
συνεδρίαση, που διενεργείται είτε ευθύς αµέσως µετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης του πρώτου
εδαφίου είτε σε επόµενη ηµέρα, αποσφραγίζεται και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συµµετοχής που υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί πληµµελής ή
µη κανονική, αποσφραγίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά του προσφέροντος
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής.
6.3. Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2,το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
σε πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και
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των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσµατος του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών,
κατά σειρά µειοδοσίας.
6.4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της
αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της
τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, η αναθέτουσα
αρχή/ο αναθέτων φορέας προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 168.
6.5. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της αξιολόγησης της οικονοµικής
προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς του πρώτου
µειοδότη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4 και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 168, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου
170.
6.6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαµβάνουν
γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των προσφορών που
υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα έγγραφα της σύµβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των
προσφερόντων στα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 34.

Άρθρο 7ο
∆ιοικητικές Προσφυγές
Αρ.15/Π∆118/07
(σε ισχύ σύµφωνα µε αρ.199 παρ στ΄2ε του Ν.4281/2014)
8.1 ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
15 του Π.∆. 118/2007 και του Ν.3886/30-9-2010. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στη
Γραµµατεία (Κεντρική υπηρεσία) του Κέντρου προκειµένου να πρωτοκολληθούν.
8.2 ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που
αναφέρονται στα ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
8.3 Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
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Άρθρο 8ο
Προσφερόµενη τιµή – Νόµισµα
9.1 Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Παραρτήµατος Α για την παροχή της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήµατος Β’. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην
τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από
την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κέντρο.
9.2 Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.4 Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή για κάθε τύπο προσφερόµενης
υπηρεσίας. Υπηρεσία

η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην

Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
9.5 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης
δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί
του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.
9.6 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η στρογγυλοποίηση των ποσών ,ωρών, τιµών,αριθµών θα γίνεται στο
τρίτο δεκαδικό ψηφίο του αριθµού.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους

συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
προµηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
9.7 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα
έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής
υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος
θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές εργολαβικού κέρδους και διοικητικού κόστους
κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω
των 15 ετών.
Άρθρο 9ο

Νόµος 3863/2010 Άρθρο 68- η παρ. 1 του άρθρου 22 & αρ.82 του Ν.4144/2013

Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών
1.Οι οικονοµικές προσφορές που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι πρέπει να εφαρµόζουν τα αναγραφόµενα
στο αρ.68 του Ν. 3863/2010 για τη σύναψη σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο προβλέπεται ότι:
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1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.),
οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει
διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από
τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά
τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή
αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην
προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
2. Το αρ.82 του Ν.4144/2013 αναφέρει:
α) Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών
καθαρισµού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση 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 υποψήφιων 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 στη σύναψη της σύµβασης.
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γ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της
υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ΄ εφαρµογή της υ.α. 2063/∆1632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης
ρυθµίσει µελλοντικά το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η
κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ΄ εφαρµογή της
παρ. 1Β του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 , µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς.
δ) Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
προσκοµίζουν 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.
3.Στη σύµβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή µε τους εργολάβους περιλαµβάνονται όλα
τα παραπάνω στοιχεία , καθώς και ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης
του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση είναι
άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.
4. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται
άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης
φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
5.Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των
υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται
κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται,
καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζοµένους και
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
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6. Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτοµα και
υποχρεούνται από την κείµενη νοµοθεσία, τον οργανισµό ή τον κανονισµό τους να προβαίνουν σε
πρόσκληση εκ-δήλωσης ενδιαφέροντος µε διακήρυξη, εφαρµόζονται οι προηγούµενες παράγραφοι.
Όταν δεν έχουν τέτοια υποχρέωση και συνάπτουν σύµβαση εργολαβίας του περιεχοµένου της
παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
7. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών
ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα
αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που
αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί
υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου
έκπτωτου.
8.Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης
προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 10ο
Αξιολόγηση προσφορών
Αρ.163 του Ν.4281/2014

1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής / του
αναθέτοντος φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 195 του παρόντος νόµου.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 166, αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους των εγγράφων της σύµβασης. Στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης το αρµόδιο όργανο µπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των προσφερόντων,
προκειµένου να εξετάσει τις πραγµατικές κατασκευαστικές δυνατότητές τους για τα συγκεκριµένα υλικά
που προσφέρουν στο διαγωνισµό.
3. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια
ακριβώς τιµή. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας καλεί
εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές να υποβάλουν, µέσα σε
εύλογη προθεσµία που καθορίζει το αρµόδιο όργανο στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από πέντε (5) και µεγαλύτερη από δέκα (10) ηµέρες, βελτιωµένη οικονοµική προσφορά
σε σφραγισµένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο µειοδότης. Αν και µετά από τη διαδικασία αυτή
δεν προκύψει µειοδότης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση. Η
διαδικασία και οι όροι της κλήρωσης καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 172.
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Άρθρο 11ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Αρ.168 του Ν.4281/2014

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ή των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης, κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 163 έως 166, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσµίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα
(10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20)ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 τουν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 155. Τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τον
χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου.
2. To αρµόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την προσκόµισή τους.
3. Αν δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.
Στην περίπτωση αυτή η δεκαήµερη(10) προθεσµία για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8, εκκινεί από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας προσκόµισης των
δικαιολογητικών.
4. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 155 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής
του, εφόσον είχε προσκοµισθεί και, µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 155, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει
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ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται.
6. Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου του προσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµπροσθέσµως δεν αποδεικνύεται η πλήρωση µιας η περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα η εγγύηση
συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί,
και, µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
7. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειµένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή
αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, που πραγµατοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα
φορέα, εφόσον είναι σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και είναι σε ισχύ.
8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής/ του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά τις παραγράφους 4, 5 ή 6 είτε
κατακύρωσης της σύµβασης κατά το άρθρο 170. Η σχετική απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου
εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του φακέλου από το αρµόδιο όργανο διενέργειας
της διαδικασίας ανάθεσης.
9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
κατατέθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης όσων έχουν έννοµο συµφέρον σε αυτά.

Άρθρο 12ο

Οψιγενείς µεταβολές
Αρ.169 του Ν.4281/2014

1. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν σύµφωνα µε το άρθρο 155, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 168, οι προσφέροντες/υποψήφιοιοφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα
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αρχή/τον αναθέτοντα φορέα σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 168.
2. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος
φορέα για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος
φορέα η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5
και 6 του άρθρου 168, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη
περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής
του προσωρινού αναδόχου, εφόσον είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του
άρθρου 168.

Άρθρο 13ο
Απόφαση κατακύρωσης
Αρ.170 του Ν.3841/2014

1. Στην απόφαση κατακύρωσης συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, στην οποία ενσωµατώνονται τα
αποτέλεσµατα του σταδίου αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς ή διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε
τα άρθρα164 έως 167, και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην απόφαση αυτή
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 182 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθου 187.
2. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, µε απόδειξη, αµέσως την απόφαση
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ.), επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο
αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
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απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται είτε από την άπρακτη πάροδο
της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής
του άρθρου 182 κατά της απόφασης κατακύρωσης είτε µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας
άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 187 και µετά
την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
4. Μετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµέρων από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Κατά το στάδιο αυτό επιτρέπεται, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της αναθέτουσας αρχής/ του
αναθέτοντος φορέα και του
προς ον η κατακύρωση προσωρινού αναδόχου, η µείωση του προσφερόµενου τιµήµατος.
5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.

Άρθρο 16ο
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
Αρ.171/του Ν.4281/2014

1. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον από την παρατυπία είτε δεν
αναπτύχθηκε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός είτε επηρεάζεται το αποτέλεσµά της.
β) Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω µη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των
προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 162.
γ) Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή/τον
αναθέτοντα φορέα.
δ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.
ε) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 168 και της παραγράφου 5 του άρθρου
170.
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στ) Αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει
µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για
ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται
µε τµήµα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία για το εν λόγω
τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
4. Αν µαταιωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή επιστρέφει στους οικονοµικούς
φορείς τις προσφορές ή τις αιτήσεις συµµετοχής τους, εφόσον έχουν υποβληθεί.
5. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της, ή να
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 50, 51, 105.

Άρθρο 17ο
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες-Επιτροπές καλής εκτέλεσης εργασιών

17.1

Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της),
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά την κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση,
θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω

17.2

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών,
καθώς και η σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
ανατίθεται στην (3)µελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται
προς τούτο από τη ∆ιοίκηση για κάθε Παράρτηµα χωριστά .

17.3

Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις
πληµµελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση µε το
10% της µηνιαίας αποζηµίωσης, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε την
ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την
σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
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17.4

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Κέντρο µετά από προηγούµενη
κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο
επαρκή την παράβαση.

17.5

Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κέντρο αζηµίως για
αυτό

17.6

Για τους λόγους που αναφέρονται στη σύµβαση καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και την οικεία σύµβαση

17.7

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας
(καταβολή νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων
από την Ε.Σ.Σ.Ε, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας
και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αµετάκλητα, επανειληµµένη
σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κέντρο µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 18ο
Τρόπος πληρωµής

18.1

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του Κέντρου µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας
υπηρεσίας είναι :

18.1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης

το

οποίο θα συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κέντρο για την
Παραλαβή ,την βεβαίωση των Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας
Σύµβασης.
18.1.2 Τιµολόγιο

Παροχής

Υπηρεσιών

του

αναδόχου

για

εργασίες

δεδουλευµένες

προηγούµενου µήνα.
18.1.3 Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).
18.1.4 Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος προσωπικού.
18.1.5 Αντίγραφο

µισθολογίου

(καταθετήρια

των

τραπεζικών

λογαριασµών

στους

εργαζόµενους) και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο προσωπικό του
Αναδόχου.
18.1.6 Φορολογική ενηµερότητα.
18.1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
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18.2

Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 19ο
Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν οι οποίες είναι οι
εξής:
•

Φόρος 8%

•

Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10% και κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου.
Όλες οι προαναφερόµενες κρατήσεις επιβάλλονται επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου.

Άρθρο 20ο
∆ιάρκεια της σύµβασης

20.1 Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος µε δικαίωµα προαίρεσης/παράτασης

(3) τριών µηνών.
20.2 H δαπάνη για την προµήθεια της υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419 του προϋπολογισµού
εξόδων του Κέντρου οικονοµικού έτους 2015 και 2016.
20.3 Σε περίπτωση που το Κ.Κ.Π.-Π.Κ.Μ. προσλάβει προσωπικό της ειδικότητας των καθαριστών
µόνιµων ή αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου ή προσωπικό από διαθεσιµότητα που
καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς το Κέντρο και χωρίς
δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές
υπηρεσίες µέχρι και του συνόλου αυτών.
20.4 Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και της οικείας Σύµβασης.

Άρθρο 21.
Ασφάλιση Έργου
αρ.154.παρ.4 του Ν.4281/2014

21.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του δαπάνη,
ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη Ελληνική
νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες
προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την σχετικά µε την ασφάλιση του
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

21.2

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες ασφαλιστικές
καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :
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21.1.1 Κάλυψη

οποιασδήποτε

Αστικής

Ευθύνης

προς

οποιονδήποτε

τρίτο,

συµπεριλαµβανοµένου του Κέντρου και του προσωπικού αυτού, η οποία ανακύπτει
από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο,
περιπτώσεων

θανάτου,

σωµατικών

βλαβών,

απώλεια

ή

ζηµίας

περιουσίας,

ατυχηµατικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων
ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας
φύσης, µεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν
θα είναι χαµηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€
αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαµβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του
Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).
21.1.2 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Κέντρο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος» θα
καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα του
Εργοδότη και περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.
προβλεπόµενη υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι
ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση
εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από
τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
21.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή και να τηρεί
την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύµβαση Εργασίας για το προσωπικό που
απασχολεί. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της
ισχύουσας Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και
από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

21.4

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της αποδοχής ότι
συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήµατος περί
ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύµβασης

21.5

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την
παροχή των υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την
πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε
ποιο βαθµό καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές,
ακόµη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων.

24

Άρθρο 22
Εµπιστευτικότητα

22.1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Κέντρου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της
υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών
και την παράλειψή της στο µέλλον.
22.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση
του Κέντρου, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Κέντρο και δεν δεσµεύει το Κέντρο, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή της συναίνεση.
22.3 Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο και µετά την
ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

Άρθρο 23
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

O ανάδοχος υποχρεούται: να διαθέτει:
1. Να διαθέτει βιβλίο παρουσίας προσωπικού µε ονοµατεπώνυµα, θεωρηµένο από τη Μονάδα όπου το
προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα
υπογράφεται από τις οικείες επιτροπές.
2. Να εκτελεί τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης,
της ∆ιακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Να ορίσει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο για να υπογράψει τη Σύµβαση,
να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για
όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του
εκπροσώπου µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του
αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση
αυτής.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι µεταξύ άλλων εξουσιοδοτηµένοι
να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη Σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό
του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου
κληθούν, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής.
4.Να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη τις
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
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Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν
την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις
της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές
τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί
σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της προµήθειας δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
αντικατάσταση. Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο του έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστηµα
εγγράφου ειδοποιήσεως της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του για
οιοδήποτε λόγο από την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ηµέρες προ της ηµεροµηνίας
της σκοπούµενης αντικαταστάσεως ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστηµα αυτό παρέχει κανονικά τις
υπηρεσίες του.
Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι
την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού,
υποχρεούται ο Ανάδοχος µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος οφείλει να:
1. Να καθαρίζει µε επιµέλεια και προσοχή τους χώρους που καθορίζονται στις συνηµµένες τεχνικές
προδιαγραφές, διατηρούµενου του δικαιώµατος της Μονάδας να αλλάξει κάποιο χώρο µε χώρο ιδίου
εµβαδού περίπου , διαθέτοντας το συνεργείο του καθηµερινά µε οµοιόµορφη καθαρή ενδυµασία ,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι υπεύθυνος έναντι της Μονάδας για την εξασφάλιση της
καθαριότητας των παραπάνω χώρων για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για τα χρονικά διαστήµατα
που ορίζονται σ' αυτές.
2. Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία, τις αµοιβές, τις
ασφαλιστικές εισφορές), ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές(ασφάλιση), αποζηµιώσεις, φόρους,
υγεία-ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές.
3. Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε
κάθε τρίτο.
4. Να αποκαθιστά κάθε είδους ζηµιά ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή
άλλες εγκαταστάσεις της Μονάδας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή των εργασιών του.
5. Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στη Μονάδα, ειδικευµένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο
από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο
προσωπικό της Μονάδας. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία µε το προσωπικό της Μονάδας και τρίτους.
Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και
εργασίας στην Ελλάδα.
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6. Να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα
γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας.
7. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός
και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό
του.
8. Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο
αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ή οργανισµό. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο
του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος οτι είναι ασφαλισµένος, υποχρεούµενου του
Αναδόχου να εφοδιάζει τη Μονάδα µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα.
9. Να επιβλέπει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του (ΕΠΟΠΤΗΣ) το έργο και να επικοινωνεί µε τα
αρµόδια όργανα της Μονάδας καθ΄ όλη την ηµέρα. Η παρουσία του Επόπτη αντί του Αναδόχου θα
γνωστοποιείται στη Μονάδα εγγράφως.
10. Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί από τη
Μονάδα για την φύλαξη των πραγµάτων και των υλικών του.
11. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή
αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεων του
έναντι της Μονάδας.
12. Να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους της Μονάδας µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτά
τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
13. Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του υπεύθυνου της καθαριότητας καθώς και την επιτροπή
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων της Μονάδας σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες
εργασίες, οι οποίοι είναι και αρµόδιοι για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών
εργασιών.
14. Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο απ' αυτόν στη Μονάδα προσωπικό οτι ουδεµία
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε τη Μονάδα και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα των
τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από τη Μονάδα. Ο Υπεύθυνος έχει το δικαίωµα να αξιώσει
την αποµάκρυνση κάθε µέλους του προσωπικού του Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί
στις διαταγές-οδηγίες του.
15. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό,
ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες) µε σκοπό τον επαρκή
καθαρισµό των χώρων όλη την διάρκεια της ηµέρας.
16. Οι εργαζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι εµβολιασµένοι για Τέτανο και Ηπατίτιδα Β΄ και να
προσκοµίσουν στην Αρµόδια Υπηρεσία της Μονάδας αντίγραφο της κάρτας εµβολιασµών, άλλως δεν θα
γίνονται αποδεκτοί.
17. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να µην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτοµα ή συγγενικά
του τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους.
18. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείµενο και να
µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυµα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Μονάδας. Οι
υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους της Μονάδας. Ο ανάδοχος φροντίζει
ώστε οι υπάλληλοί του να µην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγµατα που τους έγιναν γνωστά λόγω της
εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το
πέρας της συµβάσεως.
19. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να µιλούν µε περιθαλπόµενους και να
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διατηρούν την εχεµύθεια. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών
και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν συµβουλές για
θεραπείες στους περιθαλπόµενους. Είναι απαγορευµένη η συναναστροφή µε τους ασθενείς, όπως και η
προµήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κ.λ.π.
Υλικά-Τεχνική καθαριότητας
Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων και την αποκοµιδή
των σκουπιδιών , θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι :
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
1. Απολυµαντικό διαφόρων χρήσεων δαπέδων, wc , επιφανειών
2. Χλωρίνη
3. Αφαιρετικό επίµονων λεκέδων.
4. Καθαριστικό τζαµιών.
5. Καθαριστικό για µπάνια
6. Καθαριστικό επίπλων
7. Πλαστικές σακούλες διαφόρων χρωµάτων.
8. Σφικτήρες για κλείσιµο πλαστικής σακούλας
Και οποιαδήποτε άλλα αναλώσιµα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης απαιτούνται ώστε ο δείκτης
καθαριότητος να φθάνει στο υψηλότερο σηµείο
Ο Ανάδοχος µαζί µε την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση υλικών
καθαρισµού και απολύµανσης, καθώς και ενηµερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας του
κάθε προϊόντος και δείγµατα αυτών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Όλα τα παραπάνω θα είναι στην
Ελληνική γλώσσα. Για τα υλικά απολύµανσης επιφανειών πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας
από τον Ε.Ο.Φ. Για τα υλικά απολύµανσης επιφανειών µε καθαριστικές ιδιότητες πρέπει να κατατεθεί η
έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. και η καταχώρηση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Επίσης
υποχρεούται να υποβάλλει πίνακα του µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί. Ο ως
άνω εξοπλισµός και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, καθώς και τα αναλώσιµα υλικά θα είναι αποκλειστικά
κυριότητας του Αναδόχου.
Τα υλικά και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ή
διαφοροποιούνται από τη Μονάδα.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στα υλικά καθαριότητας θα ενηµερώνεται το αρµόδιο τµήµα της Μονάδας και απαιτείται η
έγκρισή του.

Η υποχρέωση του Εργοδότη είναι
 Να παρέχει την δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου κρύου ή ζεστού νερού που χρειάζεται ο
ανάδοχος καθώς και ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται . Ο Ανάδοχος ωστόσο θα πρέπει να
φροντίσει για όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση .
 Να παρέχει στον Ανάδοχο χώρους που να κλειδώνουν και που θα χρησιµοποιούνται για
αποδυτήρια προσωπικού, για αποθηκευτικούς χώρους µηχανηµάτων και απορρυπαντικών.
Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά των αντικειµένων που έχει αποθηκευµένα ο Ανάδοχος.
Η
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες
συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις παρακάτω
αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.
Α.1 Αναλυτικά στοιχεία ελέγχου της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που
αναφέρονται στο αρ. 154 παρ.4 Ν.4281/2014 για την ασφάλιση του προσωπικού του
& για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, µε την προσκόµιση του ασφαλιστήριου συµβολαίου.
( αρ. 21 της παρούσης σχετικά µε την Ασφάλιση Έργου)
Α.2 Σύντοµη και σαφή περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να αντιµετωπίσει το
συγκεκριµένο έργο (διάρθρωση και αριθµός εργαζοµένων ανά κατηγορία και τµήµα
και ότι άλλο προτείνει σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης και συγκεκριµένα (i) πλήθος,
ωράρια και κατανοµή προσφερόµενου προσωπικού, (ii) διαθέσιµα και προσφερόµενα
µηχανήµατα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισµός).
Α.3 Ο απαιτούµενος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών να υπερβαίνει το διπλάσιο της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης(ποσού 1.447.154,00€) , εκτός από δεόντως
αιτιολογηµένες περιστάσεις που αφορούν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται µε
τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των προµηθειών.
Ο λόγος µεταξύ ενεργητικού και παθητικού µπορεί να εκτιµάται, εφόσον οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξειδικεύουν στα έγγραφα της σύµβασης τις
µεθόδους και τα κριτήρια για την συνεκτίµησή του.
Τα κριτήρια αυτά είναι αντικειµενικά και σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης
µεταχείρισης και της µη διάκρισης.
Α.4 ∆υνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή

προκύπτει µέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.
Α.5 Πιστοποιητικά από επίσηµους φορείς πιστοποίησης(ISO 9001:2008 -ISO14001:2004 &
18.001:2007) ή ινστιτούτα δοκιµών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόµενων
µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συµµόρφωσή τους µε τεχνικά
και ποιοτικά Standards .
Α.6 Πίνακας Συµµόρφωσης
1.Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο
Παράρτηµα Β’ της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο
προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης» συµπληρωµένος σύµφωνα µε

29

τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να
ακολουθήσει
2.Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή Ζητούµενης
Τεχνικής Προδιαγραφής
της Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται στα
Παράρτηµα Β΄ της
παρούσας

1. Να διαθέτει Τάση
τροφοδοσίας
220volts/50Hz.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αν η προσφερόµενη
τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή
Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής
σηµειώνεται η ένδειξη
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Προδιαγραφής της Προσφερόµενης
Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο
Αν η προσφερόµενη
Προµηθευτή/Ανάδοχο
τεχνική προδιαγραφή
είναι ανώτερη από την
αιτούµενη τεχνική
προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη
“ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Για παράδειγµα:
Το προσφερόµενο σύστηµα Χ
του κατασκευαστικού οίκου Υ
διαθέτει τάση τροφοδοσίας
220volts/50Hz.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4

παίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας
από τη ∆ιακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β’ της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
3 Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
µορφή

ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ

/∆ΕΝ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ.

Αν

η

προσφερόµενη

τεχνική

προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι
ανώτερη από την αιτούµενη

τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-

ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
4.Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική
Προδιαγραφή της προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
5.Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά,
σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του
εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος
4 κλπ).
6.Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα

υπογραµµιστεί το σηµείο που

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα
συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).

7.Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από
τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των
προσφερόµενων υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών.
8.Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ

µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη

αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
9. Ο Ανάδοχος µαζί µε την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση
υλικών καθαρισµού και απολύµανσης, καθώς και ενηµερωτικά φυλλάδια της
κατασκευάστριας εταιρείας του κάθε προϊόντος και δείγµατα αυτών που προτίθεται
να χρησιµοποιήσει. Όλα τα παραπάνω θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Τα υλικά
και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και
εγκρίνονται ή διαφοροποιούνται από τη Μονάδα.
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Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:

1. Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β’. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί
να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την
παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κέντρο.
2. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .
Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Ν. 3863 / 2010,
(ΦΕΚ Α΄ 115 / 15-7-2010), επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα
στον κύριο φάκελο και επίσης θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς ο πίνακας του παραρτήµατος Ι «Ανάλυση

Οικονοµικής Προσφοράς», συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του). από
τους υποψήφιους αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική
Νοµοθεσία του Ν.4046/2012, στις συµβάσεις που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί για την
παροχή υπηρεσιών.»
2.1 Να προσκοµίζονται στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς επικυρωµένα φωτοαντίγραφα
της προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα
θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος-µέθοδος
υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής.
2.2 Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα
πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της
ισχύουσας Νοµοθεσίας
2.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
2.5 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα που
αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο.
2.6 Οποιαδήποτε

µεταβολή

στην

ισχύουσα

νοµοθεσία

που

διέπει

την

παρούσα

διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να
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εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η
µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το
Κέντρο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να απασχολεί : ΣΥΝΟΛΟ 36 ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (µε την αναγωγή των ωραρίων
των εργαζοµένων
σε 8ωρο)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ όπως αυτά περιγράφονται
στις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.

Αρ. πρωτ.3430/ 12-11-2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΚΜ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΑΠ µε ΑΘ & το πρώην Ι.Α.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Α/Α
1

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Παραρτ’ηµατος ΑΑΠ µε ΑΘ -Πυλαία
ΚΤΙΡΙΑ Κ9 & Κ10
∆ύο (2) Οικίσκοι, αποτελούµενοι από τέσσερις (4) κατοικίες
ο κάθε οικίσκος, 250 τµ η κάθε κατοικία

ΤΜ
2.000 τµ

ΚΤΙΡΙΟ Κ4
Κεντρικό Κτήριο

2

3
4

5
6
7
8
9

- 1ο ΙΣΟΓΕΙΟ
- 2ο ΙΣΟΓΕΙΟ
- ΙΣΟΓΕΙΟ
- 1oς όροφος
- 2ος όροφος

2.500τµ

ΚΤΙΡΙΟ Κ12
Κέντρο Ηµέρας
ΚΤΙΡΙΟ Κ1
Γραφεία ∆ιοίκησης (2) Γραφεία
ΚΤΙΡΙΟ Κ6
Θυρωρείο (Απογευµατινή βάρδια)
ΚΤΙΡΙΟ Κ5
Τεχνικό συνεργείο
∆ιαµέρισµα στην κοινότητα «Ναυσικά» (Πανόραµα)

150 τµ

110 τµ

∆ιαµέρισµα στην κοινότητα «Αιολίς» (περιοχή Ντεπώ)

120τµ

Περιβάλλον χώρος γύρω από τα κτήρια και αύλειος χώρος

500τµ

ΣΥΝΟΛΟ

50 τµ

32τµ
30τµ

5.492 τµ
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Α/Α ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ Ι.Α.Α.
ΚΤΙΡΙΟ -Α (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΡΓ. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ)
ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ
1
-8 ∆ΩΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΘ. -7 ΑΠΟΘΗΚΕΣ-2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ-1ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ /ΣΑΛΟΝΙ-2
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-2 ΜΠΑΝΙΑ-1 ΑΙΘ. Η/Υ.
ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ
-1 ΕΡΓ. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ -1 ΚΟΥΖΙΝΑ-1 ΓΡ. ΤΕΧ.ΥΠΗΡ.-2 WC.
ΚΤΙΡΙΟ- Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΩΤΙΚΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ –ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ- ΓΡΑΦΕΙΑ.)
ος
1 ΟΡΟΦΟΣ
2 ΚΟΥΖΙΝΕΣ-1 ΑΙΘ. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ/ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-7 ΓΡΑΦΕΙΑ- 2 ΘΑΛ.
2
ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΥ -1 ΑΠΟΘ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ- 3 WC –∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ –ΧΩΛ-ΣΚΑΛΕΣ.
ΙΣΟΓΕΙΟ
4 ΑΙΘ. ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΙΚΗΣ-1 ΓΡΑΦΕΙΟ -1 ΚΟΥΖΙΝΑ-2 WC-1∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ-1ΧΩΛ.
ΚΤΙΡΙΟ -Γ
(ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ –ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ )

3

ΤΜ
330 τµ

850 τµ

300 τµ

1ος ΟΡΟΦΟΣ
4 ΓΡΑΦΕΙΑ-1 ΚΟΥΖΙΝΑ-1 WC-∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ-ΧΩΛ –ΣΚΑΛΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
3 ΓΡΑΦΕΙΑ-1∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ-1ΧΩΛ-1 WC-ΣΚΑΛΕΣ1 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ-2 ΑΠΟΘ. ΤΡΟΦΙΚΩΝ.
ΥΠΟΓΕΙΟ
1 WC- 1 ΧΩΛ-1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ .
ΚΤΙΡΙΟ -∆ (ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)

76 τµ

-1 ΕΡΓ. ΚΗΡΟΠΛ.-1 ΚΟΥΖΙΝΑ-1 ΧΩΛ-4 WC.
ΚΤΙΡΙΟ- Ε (Κ.Η.Α. & ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )

400 τµ

4

5

6

7

ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ
6 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. -1 ΓΡΑΦΕΙΟ- 1 ΑΠΟΘΗΚΗ-1 ΚΟΥΖΙΝΑ-2 WC-1ΧΩΛ1∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ.
ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΑ-1 ΑΙΘ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΑΙΘ.ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΑΠΟΘΗΚΗ-1 ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΣ-2 WC-ΧΩΛ.
ΚΤΙΡΙΟ- Ζ (ΦΥΛΑΚΙΟ – ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ )
100 τµ
1 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (2 ∆-ΣΑΛ.-ΚΟΥΣΙΝΑ-WC)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ/ΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΓΡ. ΦΥΛΑΚΩΝ-WC-ΜΠΑΛΚΟΝΙ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
500 τµ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ-ΠΡΑΝΕΣ ∆ΡΟΜΩΝ –ΚΗΠΟΙ- ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ -ΕΣ. ∆ΡΟΜΟΙ-ΧΩΡΟΙ ΓΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ .
ΣΥΝΟΛΟ
2.556 τµ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α) Παρ. ΑΑΠΑΘ (Πυλαία)
ΧΩΡΟΙ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΟΜΑ

∆ευτέρα -Παρασκευή

900-1400

(1)

(2)

5

2

Σάββατο

1000-1400

Κυριακή-αργίες
∆ευτέρα -Παρασκευή

1000-1400

1
1
2

1

700– 900
800-900

1
1
5
1
1
5
1

ΚΤΙΡΙΟ Κ10

Σάββατο

1000-1400
1000-1400

ΚΤΙΡΙΟ Κ12
ΚΤΙΡΙΟ Κ1

Κυριακή-αργίες
∆ευτέρα - Παρασκευή
Σάββατο

∆ευτέρα - Παρασκευή

800-1400

Ισόγειο
1ος Όροφος
2ος Όροφος

Σάββατο
Κυριακή-Αργίες

ΚΤΙΡΙΟ Κ5

Σάββατο

∆ιαµέρισµα
«ΝΑΥΣΙΚΑ»
∆ιαµέρισµα
«ΑΙΟΛΙΣ»

Μία φορά την εβδοµάδα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ**

∆ευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή

ΚΤΙΡΙΑ Κ9 -Κ10Κ6***
Α΄& Β΄ οικίσκοι,
θυρωρείο
(απογευµατινή
βάρδια)

∆ευτέρα - Παρασκευή

ΚΤΙΡΙΟ Κ9

ΚΤΙΡΙΟ Κ4*
Κεντρικό κτίριο
1ο Ισόγειο
2ο Ισόγειο
Γραφείο ισογείου

Μία φορά την εβδοµάδα

Σάββατο
Κυριακή-Αργίες
-

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ΗΜΕΡΑ
(3)

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
(1)*(2)*(3)

50

1
1
1

5
4
4
5
4
4
2
1

4
4
50
4
4
10
1

5

2

6

60

1000-1400

1

1

4

4

1000-1400

1

1

4

4

1

1

1

1

900 – 1300

1

1

4

4

900 – 1300

1

1

4

4

800-1300

3

1

5

15

1830-2130

5

1

3

15

1830-2130

1

1

3

3

1830-2130

1

1

3

3

-

240**

900-1400

1100-1200

-

ΣΥΝΟΛΟ

*

* Το συνεργείο θα πρέπει να αποτελείται από οκτώ (8) άτοµα για τις καθηµερινές ∆ευτέρα-Παρασκευή ,(5) άτοµα
για τα Σάββατα και (4) άτοµα για τις Κυριακές .
* * Εβδοµαδιαία είναι 240 ώρες . Στις 240 ώρες συµπεριλαµβάνονται και 15 ώρες Κυριακής
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Β) Πρώην Ι.Α.Α.

ΧΩΡΟΙ

ΚΤΙΡΙΟ Α
ΚΤΙΡΙΟ Β

ΚΤΙΡΙΟ Γ
ΚΤΙΡΙΟ ∆
ΚΤΙΡΙΟ Ε
ΚΤΙΡΙΟ Ζ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΕΣ

∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
∆ευτέραΠαρασκευή
-

ΩΡΑΡΙΟ

ΑΤΟΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/
ΑΤΟΜΟ

0800πµ-1300µµ

1

5

5

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ /
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
25

0800πµ-1100µµ

3

2

5

0800πµ-1300µµ
1100µµ-1300µµ

1
1

5
5

5
2

25
10

1200µµ-1300µµ

1

5

1

5

0800πµ-1200µµ

1

5

4

20

1200µµ-1300µµ

1

5

1

5

1100πµ-1200µµ

1

5

1

5

-

125

*

* Το συνεργείο θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) άτοµα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Α. Παρ. ΑΑΠΑΘ (Πυλαία)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
1ο ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Αποθήκη τροφίµων
Καθαρισµός µια φορά την εβδοµάδα (συµπεριλαµβανοµένων και των ψυγείων εξωτερικά).
Γενική καθαριότητα µία φορά τον µήνα.
2. Αποθήκη ιµατισµού
Καθαρισµός µία φορά κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
3. ∆ιάδροµος
Καθαρισµός καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα κάθε τρεις (3) µήνες.
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4. Τουαλέτες (W.C.)
Καθαρισµός καθηµερινά (συµπεριλαµβανοµένων και των νιπτήρων και βρυσών)
Γενική καθαριότητα κάθε µήνα.
5. Χώρος πλυντηρίων
Γενικός καθαρισµός µία φορά το µήνα.
2ο ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Μαγειρεία και διάδροµος εισόδου στο χώρο
Καθαρισµός καθηµερινά, (συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββατοκύριακου). Καθαρισµός των ψυγείων εξωτερικά,
σφουγγάρισµα του µεταλλικού πατώµατος και της σχάρας.
Γενική καθαριότητα κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
2. Αίθουσα ∆ραστηριοτήτων (Snoozeling)
Καθαρισµός τρεις φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή). Σαπούνισµα των στρωµάτων µία φορά την
εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
3. Αίθουσα συνεδριάσεων
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα δύο (2) φορές τον χρόνο.
4. Τουαλέτες (W.C.)
Καθαρισµός καθηµερινά (συµπεριλαµβανοµένων και των νιπτήρων και βρυσών)
Γενική καθαριότητα κάθε µήνα.
5. ∆ιαµέρισµα Horizon (συµπεριλαµβανοµένου και του W.C.).
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το 3µηνο .
6. Αποδυτήρια γυναικών
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το χρόνο.
7. Εργοθεραπεία
Καθαρισµός καθηµερινά (συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζιών, των καρεκλών και πάγκου).
Γενική καθαριότητα κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες.
ΙΣΟΓΕΙΟ
1.Φυσιοθεραπεία
Καθαρισµός τέσσερεις φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή).
Καθαρισµός των στρωµάτων καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα µία φορά τον µήνα (Τετάρτη).
2. Γραφείο ∆ιευθύνουσας
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το δίµηνο.
3. Γραφείο Ψυχολόγου
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το δίµηνο.
4. Κεντρικό σαλόνι, κεντρική είσοδος-εξωτερικές σκάλες και διάδροµος
Σαββατοκύριακα, επίσηµες αργίες και στις άδειες της µόνιµης καθαρίστριας.
Καθαρισµός (συµπεριλαµβανοµένων και σαπούνισµα των καναπέδων)Σκάλα εισόδου και του περιβάλλοντα
χώρου της εισόδου.
Καθάρισµα τζάµια διαδρόµου.
Γενική καθαριότητα µία φορά το δίµηνο.
5. Τρεις (3) τουαλέτες (W.C.).
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Καθαρισµός καθηµερινά (συµπεριλαµβανοµένων και των νιπτήρων και βρυσών)
Γενική καθαριότητα κάθε µήνα.
6. Μπλε και πράσινο διαµέρισµα
Καθαρισµός µία φορά το µήνα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το χρόνο.
7. Γραφείο Ε.Κ.Κ.Ε.
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το τρίµηνο.
8. Γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού
Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα µία φορά το τρίµηνο.
9. Γραφείο Υπευθύνων Νοσηλευτών και γιατρού
Καθαρισµός καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα µία φορά το δίµηνο.
1ος ΟΡΟΦΟΣ
1.Καθαρισµός (2) θάλαµοι, µπαλκόνια, διάδροµος, τουαλέτα-µπάνιο, γραφείο νυχτερινής βάρδιας.
Σαββατοκύριακα, επίσηµες αργίες και στις άδειες της µόνιµης καθαρίστριας.
Γενική καθαριότητα µία φορά το µήνα.
2ος ΟΡΟΦΟΣ
1. ∆ύο αποθήκες, τουαλέτα, Όποτε υπάρχει ανάγκη.
2. ∆ιάδροµος, Μία φορά την εβδοµάδα.
Σκάλες µεταξύ των ορόφων και από τις δύο πλευρές
Καθαρισµός καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα µία φορά το τρίµηνο.
∆ύο ασανσέρ
Καθαρισµός καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα κάθε δεκαπέντε µέρες
Α΄& Β΄ ΟΙΚΙΣΚΟΙ
1.Οκτώ (8) διαµερίσµατα συνολικά – µπαλκόνια- αίθρια- εσωτερικές σκάλες και ασανσέρ.
Καθαρισµός καθηµερινά.
Γενική καθαριότητα µία φορά την εβδοµάδα.
2.Ακάλυπτους χώρους ανάµεσα στους οικίσκους - δύο γραφεία (ένα σε κάθε οικίσκο) και προάυλιοι χώροι
των οικίσκων.
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα και όποτε άλλοτε απαιτείται.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - «ΝΑΥΣΙΚΑ»
Γενική καθαριότητα και καθάρισµα εξωτερικών χώρων(αύλειος χώρος) µία φορά την εβδοµάδα.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΟΛΙΣ»
Γενική καθαριότητα και καθάρισµα εξωτερικών χώρων (µπαλκόνι) µία φορά την εβδοµάδα.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
Καθαρισµός καθηµερινά (δύο ώρες) από τις 7:00 έως τις 9:00πµ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ
Καθαρισµός Σαββατοκύριακα (δύο ώρες) από τις 7:00’εως τις 9:00πµ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ)
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Γραφεία πρώτου ορόφου- µπαλκόνι – σκάλα - και κεντρική είσοδο.
Καθαρισµός µία φορά την εβδοµάδα (Σάββατο).
Γενική καθαριότητα µία φορά τον µήνα.

ΘΥΡΩΡΕΙΟ και τουαλέτα (W.C.)
Καθαρισµός καθηµερινά, απογευµατινές ώρες.
Γενική καθαριότητα µία φορά το µήνα.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξωτερικές σκάλες, δρόµοι, πάρκινγκ, χώροι περιµετρικά των κτιρίων.
Καθαρισµός (3)φορές την εβδοµάδα. Σκούπισµα , πλύσιµο ,συλλογή και αποκοµιδή σκουπιδιών..
*Οι γενικές καθαριότητες όλου του κεντρικού κτηρίου, θα γίνονται αποκλειστικά από το συνεργείο καθαριότητας,
** Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία σε εξωτερικό χώρο, ο υπάλληλος θα
απασχολείται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Μονάδας.
***Στην απογευµατινή βάρδια, θα µαζεύονται τα σκουπίδια από τους χώρους που διαµένουν περιθαλπόµενοι (Α &
Β Οικίσκοι, Β΄ όροφος κεντρικού κτηρίου) και καθάρισµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν (π.χ.
καθάρισµα στους χώρους σίτισης των περιθαλπόµενων).
****Κατά τη θερινή περίοδο που απουσιάζουν οι περιθαλπόµενοι στην κατασκήνωση και κλείνουν τα διαµερίσµατα
στην κοινότητα και οι οικίσκοι, το προσωπικό καθαριότητας θα εκτελεί εργασίες που θα του υποδεικνύονται.

Β΄ Πρώην ΙΑΑ
ΚΤΙΡΙΟ Α΄
1. Οικοτροφείο αγοριών.
Καθαρισµός καθηµερινά όλων των θαλάµων των περιθαλπόµενων ,των αποθηκών, των WC ,τα µπάνια και των
διαδρόµων
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες.
2. Αίθουσα Η/Υ
Καθαρισµός (1) µία φορά την εβδοµάδα και όποτε υπάρχει ανάγκη.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες.
3. Τεχνική Υπηρεσία.
Καθαρισµός (1) µία φορά την εβδοµάδα του γραφείου και του WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
4. Εργαστήριο Κεραµικής
Καθαρισµός καθηµερινά του εργαστηρίου,της κουζίνας και του WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
ΚΤΙΡΙΟ Β΄
1.Εγαστήριο Κοπτοραπτικής.
Καθαρισµός καθηµερινά του εργαστηρίου, της κουζίνας, του γραφείου, των διαδρόµων/χωλ και των WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
2. Τραπεζαρία.
Καθαρισµός καθηµερινά της τραπεζαρίας και της κουζίνας σερβιρίσµατος ,περιλαµβάνει τα τραπέζια, τις καρέκλες,
τους πάγκους ,τα δάπεδα και τους διαδρόµους.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
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3. Γραφεία
Καθαρισµός καθηµερινά των γραφείων ,διαδρόµων ,χολ, σκάλες.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες.
4. Αναρρωτήριο
Καθαρισµός καθηµερινά των θαλάµων αναρρωτηρίου, του γραφείου νοσηλευτή, των WC και της αποθήκης
φαρµάκων.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
5.Οικοτροφειο κοριτσιών
Καθαρισµός καθηµερινά όλων των δωµατίων , αποθηκών, τουαλετών, µπάνιων και διαδρόµων.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
ΚΤΙΡΙΟ Γ΄
1. Πλυντήρια ρουχισµού,(ΥΠ)
Καθαρισµός µια (1) φορά την εβδοµάδα.
Γενική καθαριότητα κάθε (30) ηµέρες.
2. Γραφεία (ΙΣ)
Καθαρισµός καθηµερινά των γραφείων ,του διαδρόµου, του χολ, του WC,τις σκάλες.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
3. Μαγειρείο.(ΙΣ)
Καθαρισµός καθηµερινά των χώρων, των πάγκων, των διαδρόµω, των αποθηκών τροφίµων.
Γενική καθαριότητα κάθε Παρασκευή .
4.Γραφεία ( 1ος)
Καθαρισµός καθηµερινά των γραφείων ,του διαδρόµου, του χολ, κουζινάκι, του WC,τις σκάλες
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες.
ΚΤΙΡΙΟ ∆΄
1.Εργαστήριο Κηροπλαστικής
Καθαρισµός καθηµερινά του εργαστηρίου, του χολ, κουζινάκι, τα WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
ΚΤΙΡΙΟ Ε΄
1.Κεντρο ηµερήσιας απασχόλησης. (1ος).
Καθαρισµός καθηµερινά των αιθουσών απασχόλησης, του γραφείου, του διαδρόµου, του χολ, κουζινάκι, τα WC,
τις σκάλες και της αποθήκης.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες.
2.Γραφεια επιστηµονικής υπηρεσίας.
Καθαρισµός καθηµερινά των γραφείων, της αίθουσας εργοθεραπείας, της αίθουσας κινησιοθεραπείας του
διαδρόµου, του χολ, της αποθήκης, των WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
ΚΤΙΡΙΟ Ζ΄
1. Φυλάκιο.
Καθαρισµός καθηµερινά, η είσοδος, το γραφείο φυλάκων, το µπαλκόνι και το WC.
Γενική καθαριότητα κάθε (15) ηµέρες
2. Φιλοξενείο.
Καθαρισµός όποτε απαιτείται ,των δωµατίων ,της σάλας της κουζίνας και των WC
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Εξωτερικές σκάλες, δρόµοι, πάρκινγκ, χώροι περιµετρικά των κτιρίων.
Καθαρισµός καθηµερινά.
2. Είσοδος, πρανές δρόµων, κήποι, παιδική χαρά.
Καθαρισµός καθηµερινά
3. Χώρος σκουπιδιών
Καθαρισµός και τακτοποίηση των κάδων καθηµερινά.
Ο καθηµερινός καθαρισµός περιλαµβάνει τον αερισµό, σκούπισµα, σφουγγάρισµα και κάτω από τα κρεββάτια και
τους καναπέδες, συλλογή και αποκοµιδή σκουπιδιών, σαπούνισµα όπου υπάρχουν σηµάδια στις πόρτες, τοίχους,
πόµολα, διακόπτες, τζάµια, ξεσκόνισµα, καθαρισµός τουαλετών- µπάνιων και όταν απαιτείται και δύο (2) φορές.
Η συλλογή και η µεταφορά των απορριµάτων θα γίνεται τρείς (3) φορές την ηµέρα σε σακκούλες µαύρου χρώµατος
ανθεκτικές, οι οποίες θα δένονται µε ασφάλεια και θα µεταφέρονται στους κάδους του ∆ήµου.
Η Γενική καθαριότητα περιλαµβάνει καθαρισµό των επίπλων , σαπούνισµα των κρεβατιών, καλοριφέρ, τοίχων,
κάδρα, διακόπτες, πόρτες, παράθυρα, τζάµια, ντουλάπια (εξωτερικά), ηλεκτρικές συσκευές (εξωτερικά), βρύσες,
νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, µπανιέρες, καθρέφτες, λεκάνες τουαλέτας, καθώς και του βοηθητικού εξοπλισµού
της τουαλέτας, ξαράχνιασµα, σαπούνισµα των κάδων απορριµµάτων και επιµελές σκούπισµα και σφουγγάρισµα.
1.Γενικά
1.1. Αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής της Μονάδας βεβαιώνει στο τέλος κάθε µήνα, ότι η
καθαριότητα γίνεται βάση των συµφωνηθέντων. Η βεβαίωση παραδίδεται στον εργοδότη.
1.2. Το προσωπικό καθαριότητας εξοπλίζεται µε οµοιόµορφη στολή εργασίας. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία
στην εξωτερική εµφάνιση των υπαλλήλων. Την στολή εργασίας την διαθέτει ο ανάδοχος.
1.3. Οι συσκευές, τα µηχανήµατα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα και τα οποία
παρέχει ο ανάδοχος, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται καθηµερινώς.
1.4 Κατά τη θερινή περίοδο που απουσιάζουν οι περιθαλπόµενοι στην κατασκήνωση και κλείνουν τα
διαµερίσµατα στην κοινότητα και οι οικίσκοι, το προσωπικό καθαριότητας θα εκτελεί εργασίες που θα του
υποδεικνύονται.
2. Τρόποι καθαρισµού
-Υγρό καθάρισµα µε απολύµανση (σφουγγάρισµα δαπέδων)
Τα δάπεδα σφουγγαρίζονται µε ειδικό απολυµαντικό υγρό.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται:
α. Για κάθε δωµάτιο πρέπει να χρησιµοποιείται καθαρή σφουγγαρίστρα.
β. Το απολυµαντικό υγρό θα πρέπει να απλώνεται οµοιόµορφα.
γ. Mετά από δύσκολους λεκέδες πρέπει να καθαρίζεται το σφουγγαρόπανο-σφουγγαρίστρα.
δ. Να χρησιµοποιείται τόση ποσότητα υγρού καθαριότητας και απολύµανσης ώστε να επιτυγχάνεται η
σίγουρη καθαριότητα και απολύµανση.
ε. Να µην αποµένουν υπολείµµατα υγρών κατά το σφουγγάρισµα, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήµατα
µε τους περιθαλπόµενους ( γλίστρηµα ).
- Καθαριότητα δαπέδων
Τα δάπεδα, ιδιαίτερα στους διαδρόµους, στους χώρους διαµονής των περιθαλποµένων και στις αίθουσες, πρέπει
να φροντίζονται ιδιαίτερα και επιµελώς. Η επιλογή του υγρού καθαριότητας και απολύµανσης γίνεται κατόπιν
συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της καθαριότητας που ορίζει η Μονάδα.
-Καθαριότητα πάνω από το δάπεδο
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Για να επιτευχθεί η καθαριότητα που πρέπει, χωρίζονται οι εργασίες για όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται πάνω
στο δάπεδο σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Λεκάνες WC ανδρών και γυναικών.
Κατηγορία Β: Νιπτήρες και πλακάκια, ντουζιέρες και µπανιέρες.
Κατηγορία Γ: Λοιπά αντικείµενα εξοπλισµού.(χειρολαβές ,επιτοίχιες µπανιέρες, ντουλάπες Εξωτερικά, κάδοι
απορριµµάτων.
Κατηγορία ∆: Χώροι κουζίνας ,νεροχύτη. πάγκος, ντουλάπια ηλεκτρικές συσκευές (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο
πιάτων κλπ) εξωτερικά, πλακάκια, βρύσες , αποροφητήρας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί διαφορετικού χρώµατος κουβάδες και πανιά για κάθε µία
από τις παραπάνω κατηγορίες.
Στο νερό που θα χρησιµοποιείται για τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να µπαίνει η απαραίτητη ποσότητα υγρού
καθαριότητας και απολύµανσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον τρόπο χρήσης του εκάστοτε υγρού
καθαριότητας.
-Σκούπισµα χαλιών και µοκετών. Τα χαλιά καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα και τακτικά να τινάζονται.
-Κάδοι Απορριµάτων. Οι κάδοι απορριµάτων αδειάζονται καθηµερινά, εµφανείς λεκέδες καθαρίζονται. Μία φορά
την εβδοµάδα πλύσιµο και απολύµανση των κάδων.
Τα σκουπίδια µαζεύονται καθηµερινά σε σακούλες και µεταφέρονται στο χώρο που έχει προβλεφθεί. ΄Ολες οι
σακούλες χρησιµοποιούνται µία φορά και τις διαθέτει ο ανάδοχος.
-Έπιπλα (σε ύψος που να φτάνει κανείς χωρίς σκάλα)
Απολυµαντική υγρή καθαριότητα για όλα τα έπιπλα εξωτερικά που φτάνουν σε ύψος το 1,80 µ.
Πρέπει να χρησιµοποιείται προϊόν που στεγνώνει χωρίς να αφήνει γραµµές και χνούδια. Τα κρεβάτια, τα κοµοδίνα
( εξωτερικά ) ντουλάπια, ντουλάπες, όπως επίσης και οι τηλεοράσεις µε τις βάσεις τους συνυπολογίζονται ως τέτοια
έπιπλα.
Ορατές βρωµιές καθαρίζονται καθηµερινά. Η παραπάνω καθαριότητα είναι ανεξάρτητη απ’ την υπόλοιπη.
-Έπιπλα (σε ύψος στο οποίο φτάνει κανείς µόνο µε σκάλα)
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Συµπεριλαµβάνεται και ο αερισµός των χώρων.
-Λοιπά αντικείµενα
Συµπεριλαµβάνεται η καθαριότητα, των περβαζιών στα παράθυρα, των πυροσβεστήρων, των διακοπτών για το
φωτισµό και των πριζών, των κουδουνιών, των κορνιζών στους τοίχους, των διάφορων πινακίδων στους τοίχους,
επιτραπέζιων φωτιστικών, νυχτερινό φωτισµό τοίχων, χερουλιών στις πόρτες κ.λ.π.
-Έπιπλα καθιστικού- Σαλονιών. Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα. Υγρό καθάρισµα των επίπλων.
-Σώµατα θέρµανσης (καλοριφέρ)
Υγρό καθάρισµα των σωµάτων κάθε µήνα, πλην των µηνών που δεν λειτουργούν (Άνοιξη και καλοκαίρι).
-Λεκέδες σε πόρτες και τοίχους που επιδέχονται υγρού καθαρίσµατος.
∆αχτυλιές και άλλες εµφανείς βρωµιές καθαρίζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
- Υγρό καθάρισµα στις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες
Πλύσιµο τις πόρτες και από τις δύο πλευρές (στα ασανσέρ περιλαµβάνονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες), τα
κουφώµατα, τα προστατευτικά ελάσµατα, µε απολυµαντικό υγρό.
-Καθαρισµός στους χώρους των WC και των λουτρών
Οι λεκάνες, τα WC , πατάκια, οι ντουζιέρες, και οι µπανιέρες, σαπουνίζονται µε απολυµαντικό υγρό και
ξεπλένονται, ώστε να αποµακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες, στίγµατα, άλατα κ.λ.π.
Υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά ελάσµατα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών, όπως επίσης πόρτες,
µεταλλικά προστατευτικά ελάσµατα και χερούλια καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό.
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-Καθαρισµός τοίχων και πλακάκια τοίχου
Οι τοίχοι και τα πλακάκια τοίχου καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό. Ορατές βρωµιές όπως επίσης και λεκέδες
γύρω από τις λεκάνες WC, τους νιπτήρες, τα WC ν κ.λ.π. αποµακρύνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων
∆αχτυλιές και λεκέδες, γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων, των κορνιζών, των στηριγµάτων ή και λοιπών
εξαρτηµάτων αυτών καθαρίζονται µε υγρό απολυµαντικό.

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. & Α. Α. µε Α. ΣΕΡΡΩΝ & ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ .
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΑΑµεΑ.
Α/Α

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΑΑµεΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κεντρική υπηρεσία δηµ. Μαρούλη 43

1790 τµ

Υπόγειοι χώροι

420τ.µ.

Ψυχαγωγικό Κέντρο

19,5 τµ

4

∆ιαµέρισµα εθν. Αντίστασης 37

67 τµ

5

Οικίσκος

80 τµ.

6

Αύλειος χώρος

500

7

Γραφεία

80 τµ.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΑΑµεΑ

2930,5

1
2

3

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΩΡΩΝ

& ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α

ΧΩΡΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

(

ΚΕΠΕΠ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ )

ΜΕΤΡΑ

1

Συνολικό εµβαδόν κτιρίου

1384 τµ

2

Υπόγειοι χώροι

133τµ

3

Αύλειος χώρος

200 τµ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1717τ.µ.

(ΚΕΠΕΠ)ΚΑΑΑµεΑ

2.3 Τρόποι καθαρισµού Μονάδας.
1. Οι οδηγίες ακολουθούνται σύµφωνα µε τις εντολές, τη σειρά και τη διαδικασία.
2. Οι υπεύθυνοι Της Μονάδας

βεβαιώνουν µία φορά το µήνα ότι η καθαριότητα γίνεται βάσει των

συµφωνηθέντων. Τη βεβαίωση συντάσσει και τη δίνει ο εργοδότης.
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3. Το προσωπικό καθαριότητας εξοπλίζεται µε οµοιόµορφη στολή εργασίας. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην
εξωτερική εµφάνιση των υπαλλήλων. Την στολή εργασίας την διαθέτει ο ανάδοχος.
4. Οι συσκευές, τα µηχανήµατα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα πρέπει να
καθαρίζονται και να απολυµαίνονται καθηµερινώς.
2.4 ∆ιαδικασίες για την καθαριότητα
1. Οι διαδικασίες για την καθαριότητα που ακολουθούν ορίζονται από τον εργοδότη έτσι ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η µη φθορά των αντικειµένων όπως και η καθαριότητα και υγιεινή τους.
2. Υγρό καθάρισµα µε απολύµανση (σφουγγάρισµα δαπέδων)
Τα δάπεδα σφουγγαρίζονται µε ειδικό απολυµαντικό υγρό.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται:
α. Για κάθε δωµάτιο πρέπει να χρησιµοποιείται καθαρό πανί.
β. Το απολυµαντικό υγρό θα πρέπει να απλώνεται οµοιόµορφα.
γ. Mετά από δύσκολους λεκέδες πρέπει να καθαρίζεται το σφουγγαρόπανο.
δ. Να χρησιµοποιείται τόση ποσότητα υγρού καθαριότητας και απολύµανσης ώστε να επιτυγχάνεται η
σίγουρη καθαριότητα και απολύµανση.
ε ) Να µην αποµένουν υπολείµµατα υγρών κατά το σφουγγάρισµα ώστε να αποφεύγονται τυχών ατυχήµατα
µε τους περιθαλπόµενους ( γλίστρηµα )
3. Καθαριότητα δαπέδων
∆άπεδα - ιδιαίτερα στους διαδρόµους και στις αίθουσες - πρέπει να φροντίζονται ιδιαίτερα. Η επιλογή του
υγρού καθαριότητας και απολύµανσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της καθαριότητας που ορίζει
η Μονάδα.
4. Καθαριότητα πάνω από το δάπεδο
Για να επιτευχθεί η καθαριότητα που πρέπει, χωρίζονται οι εργασίες για όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται
πάνω στο δάπεδο σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Λεκάνες WC ανδρών και γυναικών.
Κατηγορία Β: Νεροχύτες και πλακάκια, ντουζιέρες και µπανιέρες.
Κατηγορία Γ: Λοιπά αντικείµενα εξοπλισµού.
Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί διαφορετικού χρώµατος κουβάδες και
πανιά για κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Στο νερό που θα χρησιµοποιείται για τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να µπαίνει η απαραίτητη ποσότητα
υγρού καθαριότητας και απολύµανσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον τρόπο χρήσης του εκάστοτε
υγρού καθαριότητας.
5. Σκούπισµα χαλιών και µοκετών
Τα χαλιά καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα και τακτικά να τινάζονται.
6. Κάδοι αχρήστων, σταχτοθήκες
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Οι κάδοι των αχρήστων πρέπει να αδειάζονται. Εµφανείς λεκέδες πρέπει να απολυµαίνονται. Μία φορά την
εβδοµάδα πλένονται οι κάδοι. Οι σταχτοθήκες αδειάζονται και πλένονται.
Τα σκουπίδια µαζεύονται σε σακούλες και καθηµερινά µεταφέρονται στο χώρο που έχει προβλεφθεί. ΄Ολες
οι σακούλες χρησιµοποιούνται µία φορά και τις διαθέτει η Μονάδα
7. Έπιπλα (σε ύψος που να φτάνει κανείς χωρίς σκάλα)
Απολυµαντική υγρή καθαριότητα για όλα τα έπιπλα εξωτερικά που φτάνουν σε ύψος το 1,80 µ. Πρέπει να
χρησιµοποιείται προϊόν που στεγνώνει χωρίς να αφήνει γραµµές και χνούδια. Τα κρεβάτια, τα κοµοδίνα (
εξωτερικά ) όπως επίσης και οι τηλεοράσεις µε τις βάσεις τους συνυπολογίζονται ως τέτοια έπιπλα. Ορατές βρωµιές
καθαρίζονται καθηµερινά. Η παραπάνω καθαριότητα είναι ανεξάρτητη απ’ την υπόλοιπη.
8. Έπιπλα (σε ύψος στο οποίο φτάνει κανείς µόνο µε σκάλα)
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Συµπεριλαµβάνεται και ο αερισµός των χώρων.
9. Λοιπά αντικείµενα
Συµπεριλαµβάνεται η καθαριότητα, των πρεβαζιών στα παράθυρα, των πυροσβεστήρων, των διακοπτών για
το φωτισµό και των πριζών, των κουδουνιών, των κορνιζών στους τοίχους, των διάφορων πινακίδων στους τοίχους,
επιτραπέζιων φωτιστικών, νυχτερινό φωτισµό τοίχων, χερουλιών στις πόρτες κ.λ.π.
10. Έπιπλα καθιστικού- Σαλονιών
Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα. Υγρό καθάρισµα των επίπλων.
11. Σώµατα θέρµανσης
Υγρό καθάρισµα των σωµάτων. ∆ύο φορές τον χρόνο (µία πριν και µία µετά την περίοδο που ανάβουν) τα
σώµατα πλένονται.
12. Λεκέδες σε πόρτες και τοίχους που επιδέχονται υγρού καθαρίσµατος
∆αχτυλιές και άλλες εµφανείς βρωµιές καθαρίζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
13. Υγρό καθάρισµα στις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες
Πλύσιµο τις πόρτες και από τις δύο πλευρές (στα ασανσέρ περιλαµβάνονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες),
τα κουφώµατα, τα προστατευτικά ελάσµατα, µε απολυµαντικό υγρό.
14. Καθαρισµός στους χώρους των WC και των λουτρών
Οι λεκάνες, τα WC , πατάκια, οι ντουζιέρες, και οι µπανιέρες, σαπουνίζονται µε απολυµαντικό υγρό και
ξεπλένονται έτσι ώστε να αποµακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες, στίγµατα, άλατα κ.λ.π.
Υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά ελάσµατα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών, όπως επίσης πόρτες,
µεταλλικά προστατευτικά ελάσµατα και χερούλια καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό.
15. Καθαρισµός τοίχων και πλακάκια τοίχου
Οι τοίχοι και τα πλακάκια τοίχου καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό. Ορατές βρωµιές όπως επίσης και
λεκέδες γύρω από τις λεκάνες WC, τους νιπτήρες, τα WC ν κ.λ.π. αποµακρύνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
16. Γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων
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∆αχτυλιές και λεκέδες καθαρίζονται, γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων καθαρίζονται µε υγρό
απολυµαντικό συµπεριλαµβανοµένων των κορνιζών, των στηριγµάτων ή και λοιπών εξαρτηµάτων
αυτών.
17. Καθαριότητα του διαµερίσµατος στην Κοινότητα.
Για την καθαριότητα του διαµερίσµατος ο Ανάδοχος θα απασχολεί ένα άτοµο µε 5ωρη απασχόληση µία φορά την
Εβδοµάδα.
Ο τρόπος καθαριότητας θα γίνεται σύµφωνα µε τους γενικούς όρους της διακήρυξης που ισχύουν και για τα υπόλοιπα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την αποκοµιδή των απορριµµάτων ως ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ θεωρούνται αυτά που προέρχονται από ασθενείς µε AIDS, ηπατίτιδα ή
καλλιέργειες παθογόνων µικροβίων – ιών κ.λ.π. και γενικά όλα τα άχρηστα πια αντικείµενα που έχουν έλθει σε επαφή µε αίµα π.χ.
επίδεσµοι γάζες κ.λ.π. Τα απορρίµµατα αυτά θα τοποθετούνται σε διπλούς σάκους χρώµατος κόκκινου και αφού δένονται θα
µεταφέρονται, αποκλειστικά µε αµαξίδια του Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο καθαριότητας της
Μονάδας. Οι βελόνες και τα λοιπά αιχµηρά αντικείµενα, αφού τοποθετηθούν από το προσωπικό της Μονάδας στα ειδικά
πλαστικά κυτία που υπάρχουν, θα µεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο καθαριότητας της Μονάδας.
(Πρ/νη Βοηθ. Προσωπικού)

Στην κατασκηνωτική περίοδο το συνεργείο θα καθαρίζει άλλους χώρους των Μονάδων αντίστοιχων τ.µ.
2.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΟΙ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΑΤΟΜΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ

∆ευτέρα -Παρασκευή

6:30-1:30

2

∆ευτέρα -Παρασκευή

7:00-14:00

2

14:00-21:00

1
1
1
1
1

ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ

Σάββατο

7:00-14:00
14:00-21:00

Κυριακή- αργίες

7:00-14:00
14:00-21:00

ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
70
105

5
5

14

1

14

1

203*
σύνολο

*Εβδοµαδιαία είναι 203 ώρες . Στις 203 ώρες συµπεριλαµβάνονται και 14 ώρες Κυριακής
1) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΑΑµεΑ ΣΕΡΡΩΝ
συνολικό εµβαδόν είναι 1.790 τ.µ. υπέργειοι χώροι και 420 τ.µ. υπόγειοι χώροι (επί της οδού ∆ηµ. Μαρούλη 43 ,
Σέρρες) και ένα διαµέρισµα 67τ.µ. (επί της οδού Εθν. Αντίστασης 37στις Σέρρες) οικίσκος 80τ.µ., γραφεία 80 τµ,
Ψυχαγωγικό κέντρο επί της Αλεξ. Παναγούλη 19,5 τ.µ.

47

Το συνεργείο θα πρέπει να αποτελείται από άτοµα: 2
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθηµερινά ξεκινώντας στης 06.30 ώρα από το χώρο των αποχωρητηρίων ( σαπούνισµα µε άφθονο νερό
καζανάκια , νεροχύτες πλακάκια τοίχου, πόρτες τουαλετών , σαπούνισµα λουτήρων και γύρω χώρου ) σκούπισµα σφουγγάρισµα όλου του κάτω ορόφου ( γραφεία ,έπιπλα γραφείων , ξεσκόνισµα τηλεφώνου και διακοσµητικών
αντικειµένων , καλάθια άδειασµα και σαπούνισµα τοποθέτηση σακούλας ).
Στην συνέχεια σκούπισµα-σφουγγάρισµα εσωτερικής και εξωτερικής σκάλας , σκούπισµα-σφουγγάρισµα πάνω
ορόφου

( σαπούνισµα τουαλέτας πάνω ορόφου WC , καζανάκια ,πλακάκια , νιπτήρες , πόρτες τουαλέτας ,

άδειασµα πλύσιµο κάδων και τοποθέτηση σακούλας )κατόπιν σκούπισµα-ξεσκόνισµα χώρου ψυχαγωγίας και
σφουγγάρισµα όλων των διαδρόµων .
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται στο κτίριο των γραφείων,της επαγγελµατικής κατάρτισης και στον όροφο των
θεραπειών .
Μετά της 14.00 ώρα θα ακολουθεί το καθάρισµα της τραπεζαρίας, σκούπισµα – σφουγγάρισµα άδειασµα
κάδων .
Καθηµερινά εκτός από τις καθηµερινές εργασίες θα γίνεται επιπλέον καθαρισµός ένας χώρος επιπλέον όπως :
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Κάθε ∆ευτέρα γενική καθαριότητα στα γραφεία (παράθυρα , παντζούρια, ντουλάπια κουζίνας , ψυγείο πλακάκια ,
έπιπλα γραφείου , ξαράχνιασµα , σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων , σαπούνισµα πόρτες και WC πλακάκια ,
νιπτήρα) .
Τρίτη γενική καθαρότητα στο κτίριο της Επαγγελµατικής κατάρτισης , το ίδιο µε τα γραφεία , σαπούνισµα
εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες κ.λ.π.
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Τετάρτη γενική καθαριότητα κάτω και πάνω ορόφου οικοτροφείου ( σαπούνισµα τζάµια , πρεβάζια , τοίχους
διαδρόµων και θαλάµων στο ύψος της λαδοµπογιάς )
Πέµπτη γενική καθαριότητα τραπεζαρίας ( τζάµια , πρεβάζια , πόρτες ) µαγειρεία ( απορροφητήρας , ντουλάπια ,
πάγκοι , ψυγείο, φούρνος , φριτέζα , νεροχύτες ,σκούπισµα – σφουγγάρισµα πατώµατος ) .
Παρασκευή (ανά 15 ηµέρες ) γενική καθαριότητα στον όροφο των θεραπειών ( φωτιστικά , ντουλάπια κουζίνας ,
τζάµια, πρεβάζια, ντουλάπες , καθαρισµός WC µπανιέρας και καλό σκούπισµα στα πλακάκια, ξεσκόνισµα επίπλων
µε υγρό vitex υαλοπινάκων , λεκέδων στους τοίχους, πόρτες άδειασµα καλαθιών , σφουγγάρισµα πατώµατος ) .

Παρασκευή (ανά 15 ηµέρες ) θα γίνονται οι ίδιες εργασίες στο ∆ιαµέρισµα της αυτόνοµης διαβίωσης ύστερα από
συνεννόηση µε την ∆ιευθύντρια.
Και µια φορά την εβδοµάδα σκούπισµα του αύλειου χώρου .
Στο διάστηµα του δεκαπενθηµέρου ένα Σάββατο που το Οικοτροφείο θα είναι ανοικτό θα έρχεται ένα άτοµο για να
καθαρίζει τις τουαλέτες, τα µπάνια , σκούπισµα – σφουγγάρισµα διαδρόµων, κοιτώνες και τραπεζαρία .
Κάθε διάστηµα εξαµήνου που φεύγουν τα παιδιά για διακοπές σαπούνισµα µαγειρείων επίπλων τραπεζαρίας (
καρέκλες , τραπέζια) νιπτήρες , κρεβάτια , καλοριφέρ .Στην φυσιοθεραπεία µετακίνηση επίπλων και σαπούνισµα
τοίχων .
Επίσης κάθε µήνα θα γίνεται η µετακίνηση επίπλων για να γίνεται καλύτερος καθαρισµός .
Όταν παραστεί ανάγκη και κατ΄ εντολή της ∆ιευθύντριας θα γίνεται καθαρισµός στο Ψυχαγωγικό Κέντρο
Ε Κ ΤΑ Κ Τ ΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Όλοι οι παραπάνω καθαρισµοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλουν µετά από έγκαιρη
ειδοποίηση της υπεύθυνης υπαλλήλου χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση .
Επίσης και ο καθαρισµός σε χώρους που χρησιµοποιεί το ΚΑΑΑΜΕΑ, µετά από εντολή της υπευθύνου, εντός του
νοµίµου ωραρίου.
Η εργασία πρέπει να εκτελείται κατά τις ώρες 06.30 έως 14.30.

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΠΕΠ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)

(των οποίων το συνολικό εµβαδόν είναι 1.384 τ.µ υπέργειοι χώροι και 133 τ.µ. υπόγειοι χώροι)
Το συνεργείο θα πρέπει να αποτελείται από τρία (3) άτοµα .

49

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Καθηµερινά και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ξεκινώντας στις 7.00 ή στις 14:00)
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων :


∆ωµάτια περιθαλποµένων και των δύο ορόφων.



Θεραπευτικοί χώροι.



Χώροι ψυχαγωγίας.



∆ιάδροµος (υπόγειο – ισόγειο – πρώτος όροφος).



Ασανσέρ.



Ξεσκόνισµα των επίπλων που τυχόν υπάρχουν σε αυτούς.



Σκούπισµα των δαπέδων µε ιδιαίτερη προσοχή σε ορισµένα ευαίσθητα σηµεία, όπως πίσω από τις
πόρτες, κάτω από τα κρεβάτια των περιθαλποµένων και σφουγγάρισµα µε κατάλληλο απορρυπαντικό.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ :
Καθαρισµός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών και των καπακιών µε ειδικό απορρυπαντικό-



απολυµαντικό υγρό.
 Καθαρισµός των νιπτήρων, βρυσών και σαπουνοθηκών µε ειδικό απορρυπαντικό-απολυµαντικό.
 Σαπούνισµα λουτήρων.
 Καθαρισµός των καθρεπτών.
 Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε απορρυπαντικό-απολυµαντικό υγρό.
 Τοπικός καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και γύρω από τους νιπτήρες µε ειδικό
απορρυπαντικό-απολυµαντικό υγρό.


Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων.

Στην συνέχεια θα καθαρίζονται και οι χώροι της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας ( γραφεία – έπιπλα - καλάθια και
τοποθέτηση σακούλας).
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
•

Πλύσιµο τοίχων W.C. και καλαθιών των αχρήστων των W.C.

•

Καθαρισµός σε πόρτες και πόρτες ανελκυστήρα.

•

Καθαρισµός εξωτερικού χώρου.

•

Καθαρισµός των παραθύρων του κτιρίου.

•

Αποθήκες υπογείου: 1 φορά την εβδοµάδα κατά προτίµηση Παρασκευή

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Όλοι οι παραπάνω καθαρισµοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλουν µετά από
έγκαιρη ειδοποίηση από την υπεύθυνη υπάλληλο χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καµιά πρόσθετη
αποζηµίωση.
Η εργασία πρέπει να εκτελείται κατά τις ώρες 7 .00 έως 14.30
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3) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΚΠ-ΚΜ
Οδός Παπαρηγοπούλου 7, ΤΚ.54630 ,2ο όροφος.

3.1 Επιφάνεια χώρων κεντρικής διοίκησης του Κέντρου 250 τ.µ.(Γραφεία, διάδροµοι ,WC αποθήκη )
3.2 Είναι απαραίτητο ένα(1) άτοµο πενθήµερης (5) εργασίας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή , για δύο(2) ώρες την ηµέρα.
3.3 Κατασκήνωση Πλάκας Λιτοχώρου
Ένα (1) άτοµο για επταήµερη εργασία καθαριότητας των χώρων ,επί δύο(2) µήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) για την κατασκήνωση
του Κέντρου στην Πλάκα Λιτοχώρου για τετράωρη ηµερήσια εργασία.
3.4 Τρόπος καθαρισµού του Κεντρικού κτιρίου διοίκησης ΚΚΠ-ΚΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ
Οι χώροι των γραφείων καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα ∆ευτέρα έως Παρασκευή
και από ώρα 7:00πµέως 9:00πµ
1. Αποκοµιδή απορριµµάτων.
2. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.
3. Εφόσον υπάρχουν µοκέτες, σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό
πλύσιµο µε το ανάλογο µηχάνηµα.
4. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.
5. Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.
6. Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως
7. Σώµατα θέρµανσης (καλοριφέρ)
Υγρό καθάρισµα των σωµάτων κάθε µήνα, πλην των µηνών που δεν
λειτουργούν (Άνοιξη και καλοκαίρι).
8. Λεκέδες σε πόρτες και τοίχους που επιδέχονται υγρού καθαρίσµατος.
∆αχτυλιές και άλλες εµφανείς βρωµιές καθαρίζονται κάθε µέρα.
9. Υγρό καθάρισµα στις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες
Πλύσιµο τις πόρτες και από τις δύο πλευρές (και τα ασανσέρ του 2ουορόφου)
περιλαµβάνονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες, τα κουφώµατα, τα
προστατευτικά ελάσµατα, µε απολυµαντικό υγρό.
10. Καθαριότητα επιφανειών (µε µεγάλη προσοχή) όλων των γραφείων του Κέντρου
των οθονών Η/Υ, των Πληκτρολογίων, των φαξ, των φωτοτυπικών , των
τηλεφωνικών συσκευών µε ειδικό αντιστατικό/απολυµαντικό πανάκι , τις
συρταριέρες ,τα καθίσµατα και τις ντουλάπες των γραφείων.
11. Καθάρισµα των διαδρόµων όλων των χώρων του Κέντρου στο 2ο όροφο
σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα
σηµεία.
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Καθαρίζεται πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον
νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών.
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυµα-απολύµανση στους τοίχους µε τη χρήση πανέτας.
Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και
εξαρτήµατα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απορρυπαντικό από
το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα.
Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό διάλυµα
(δισκία χλωρίου). Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και
χρήση πολλών πανιών µε τα αντίστοιχα διαλύµατα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-µπαταρίεςθήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτων-πιγκάλ.
Εφοδιάζει µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).
Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά.

4) ΠΑΡ. Θ. Χ. Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & ΤΟΥ ΠΑΡ. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ

ΤΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΩΝ

«Ο

ΑΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» , ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά
της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειµενικά µε τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Θεραπευτηρίου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη
συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης
τεχνική περιγραφή των ζητουµένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά
συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούµενα προϊόντα/υπηρεσίες
είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναµα των ενδεικτικώς αναφεροµένων. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς
µπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκµηριώνοντας µε τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την
αντιστοιχία)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο

ανάδοχος

πρέπει

απαραίτητα

να

διαθέτει

καθηµερινά

22

εργαζόµενους

πλήρους

απασχόλησης(8ωρο) για 862 ωρών εβδοµαδιαίως, για τον καθαρισµό των χώρων του Θεραπευτηρίου,
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τα οποία θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες σε όλα τα τµήµατα του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων «
Ο Άγιος Παντελεήµων», του παραρτήµατος Κιλκίς και των λοιπών δοµών του . Σε περίπτωση µη
πλήρους απασχόλησης του προσωπικού (µερική απασχόληση) ο αριθµός των ατόµων προσαυξάνεται
αναλόγως. Επισυνάπτεται πίνακας κατανοµής του προσωπικού ανά βάρδια.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2

Ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :
•

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Θεραπευτηρίου, για την καθαριότητα.

•

Να είναι αµεταχείριστος.

•

Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιµοποίητα και κατασκευασµένα παρασκευασµένα
(υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις.

•

Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από
άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση.

•

Ο εξοπλισµός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές
(βραχυχρόνια

και

µακροχρόνια)

στις

εγκαταστάσεις

και

στον

εξοπλισµό

του

Θεραπευτηρίου.
•

Τα απαραίτητα µηχανήµατα - εξοπλισµός (κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος,
σφουγγαρίστρες, πανέτες µε µικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών µε όλα τα συνοδευτικά
εξαρτήµατα κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Τµήµα - Εργαστήρια -, πτέρυγα ∆ιοίκησης
και άλλων Υπηρεσιών και να µην µεταφέρονται εκτός των τµηµάτων για τα οποία
προορίζονται. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης µεταφοράς θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά
ο ανελκυστήρας ακαθάρτων.

•

Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των χώρων να είναι µαρκαρισµένος µε την
ονοµασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται.

•

Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιηµένο έντυπο µε τις οδηγίες χρήσης

και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυµαντικών διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται
καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι δοσοµετρητές για κάθε
3

τρόλεϊ.

Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
του εξοπλισµού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριµένων από το
Θεραπευτήριο προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την
παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούµενος τους ανωτέρω λόγους.

4 Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται στους χώρους
συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων «Ο Άγιος Παντελεήµων» δύο (2) τουλάχιστον φορές ηµερησίως, έτσι ώστε να είναι εύκολη
η ανακοµιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων.
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5

Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιµοποιούνται
για δεύτερη φορά.

6

0 ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια,
ιδίως δε µε χονδρά (κουζίνας), µιας χρήσεως και δερµάτινα χονδρά γάντια τους µεταφορείς των
απορριµµάτων.

7

Τα υλικά καθαρισµού και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και
εγκρίνονται από το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Ο Άγιος Παντελεήµων» τόσο όσο προς την
ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους.

8

Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού
γενικότερα, σε περίπτωση µη ικανοποίησης από τα χρησιµοποιούµενα.

9

Σε περίπτωση που νέες µέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισµό και απολύµανση, ο
ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις βελτιωµένες µεθόδους και µέσα. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και
µεθόδων που χρησιµοποιούν.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων όπως θα τεθούν κατά την
κατάρτιση της σύµβασης. 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 οι θάλαµοι
νοσηλείας και τέλος οι θάλαµοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικά νοσήµατα ή
πολυανθεκτικά µικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).



ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, θα πρέπει να
καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάµους µε ξεχωριστό εξοπλισµό και υλικά
καθαρισµού.
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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 θάλαµο χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεµποτισµένες πανέτες και ο
επαρκής αριθµός προεµποτισµένων πανιών. Τα χρησιµοποιηµένα πανιά & πανέτες δεν
ξαναχρησιµοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)



Πλύσιµο εξοπλισµού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωµα στο τέλος της βάρδιας.



Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.



Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαµβάνονται καθαρά και σε περίπτωση
φθοράς αντικαθίστανται άµεσα.



Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιµοποιούνται στα Κλειστά Τµήµατα
θα είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά.



Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή
µεγάλης ποσότητας αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη.



Στα κλινικά τµήµατα τα πανάκια που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των γραφείων ιατρώννοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθηµερινής καθαριότητας των
θαλάµων.
Άρθρο 1

2

3

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε
3

Λουτρά - Τουαλέτες

4

∆ιάδροµοι

5

Αίθουσες αναµονής – Κόµβοι τµηµάτων

6

Γραφεία

7

Σκάλες και ασανσέρ.

8

Κουζίνες Τµηµάτων- Ανάπαυση Προσωπικού

9

Μαγειρεία - Τραπεζαρία.

10

Βεράντες

11

Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων

Επίσης, καθηµερινός καθαρισµός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:
2

Control Room.

3

BMS.

4

W.C. µηχανοστασίων.

5

Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

6

Όλους τους χώρους (συµπεριλαµβανοµένου των ψυγείων-νεκροθαλάµου).

7

Φυλακίου.
Άρθρο 2
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Η καθαριότητα και απολύµανση των χώρων γίνεται σύµφωνα µε όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται παρακάτω, όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύµβασης.
1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ
Ο θάλαµος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται άλλες
δραστηριότητες (γεύµατα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).

Η καθαριότητα

στους θαλάµους γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε :
5 Αποκοµιδή των απορριµµάτων.
6 Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαµο σε θάλαµο. Αν
είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και
να στεγνώνονται µετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
7 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.
8 Σφουγγάρισµα που εφαρµόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από µοκέτες και παρκέτα. Το
σφουγγάρισµα θα γίνεται µε το σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες το οποίο είναι το εξής:
Τοποθετείται στο κοντάρι η προεµποτισµένη πανέτα. Το σφουγγάρισµα ξεκινάει από το
εσωτερικό του θαλάµου και προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιµοποιηµένη πανέτα απορρίπτεται
και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόµενο θάλαµο. Ο ελάχιστος αριθµός πανετών
για ένα θάλαµο είναι δύο (2). Εάν χρειαστεί απολύµανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι
εµποτισµένα µε απολυµαντικό διάλυµα.
9 Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθηµερινά σε πλυντήριο µε τους εξής
τρόπους: 1. Στους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60 οC µε την προσθήκη Cl2 µε
απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιµο αφαιρούνται τα ξένα σώµατα (τρίχες,
χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή
εάν αυτό δεν είναι εφικτό µετά το πέρας των πλύσεων είτε µε τις πανέτες είτε µε τις
σφουγγαρίστρες θα πραγµατοποιείται µια κενή πλύση µε χλώριο για τη µείωση του
µικροβιακού φορτίου.
10 Αν δηλωθεί µολυσµατικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιµοποιούνται
ξεχωριστά υλικά σ' αυτούς τους θαλάµους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).
11 Στους διαδρόµους και στις µεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί µηχανή
ταυτόχρονου σκουπίσµατος και σφουγγαρίσµατος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα,
διαφορετικού χρώµατος απ' αυτή του WC, µε σύστηµα διπλού κουβά.
Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον µία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί
απαραίτητο.
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Καθαριότητα-απολύµανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και µετά από εξιτήρια ασθενών.
Γενική Καθαριότητα θαλάµων πραγµατοποιείται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ'
όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη ή από την Ε.Ν.Λ. Η γενική καθαριότητα
περιλαµβάνει ανεξαιρέτως ότι υπάρχει µέσα στο θάλαµο (νοσηλευτική κλίνη, κοµοδίνο,
τραπεζίδιο κ.τ.λ.)
Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόµολα, χειρολαβές και στα κοµβία των
ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόµβους κάθε ορόφου.
Καθαριότητα τζαµιών τουλάχιστον 2 φορές µηνιαίως.
Καθαριότητα καθισµάτων τουλάχιστον µία φορά µηνιαίως.
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
2 Αποκοµιδή απορριµµάτων.
3 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. Αν
υπάρχουν αυτόµατες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καµία
περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε
όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήµατα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε απορρυπαντικό πανάκια από
το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα. Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα µε
απολυµαντικό διάλυµα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία
για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµόςξέπλυµα -απολύµανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον
νιπτήρα-µπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτωνπιγκάλ. Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε
σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά
Συνοπτικά το σύστηµα διπλού κουβά χρησιµοποιείται ως εξής:
2

ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυµαντικό διάλυµα.

3

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλµα.

4

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.

5

ΧΡΗΣΗ:

6

Εµβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυµαντικό διάλυµα (µπλε
κάδος).

7

Στίψιµο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).

8

Σφουγγάρισµα επιφάνειας.

9

Εµβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυµα-στίψιµο) & επανάληψη της διαδικασίας.

10

Ο κάδος µε το απολυµαντικό αδειάζεται στην επόµενη τουαλέτα.
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11

Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται
σε άλλους χώρους

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ
Ο γενικός καθαρισµός δωµατίου µετά το εξιτήριο (ή ο µηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα,
ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου περιθαλπόµενου.
Ακολουθούµενα βήµατα:
1. Ο κινητός εξοπλισµός του θαλάµου (κρεβάτια, κοµοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες,
πολυθρόνα) καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυµαίνονται και µεταφέρονται εκτός θαλάµου.
2. Αποκοµιδή απορριµµάτων
3. Αφαίρεση κουρτινών
4. Αφαίρεση παραβάν
5. Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής
σκούπας.
6. Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάµου και
του σιδηροδρόµου των παραβάν.
7. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουµε
τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουµε έµφαση στα σηµεία που έχουν
περισσότερους ρύπους. Αλλάζουµε πανέτες τακτικά.
8. Ξεπλένουµε µε καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεµποτισµένων πανιών µε απολυµαντικό. ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου
(αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt). Με τη χρήση πανέτας απολυµαίνουµε
τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.
10. Απολυµαίνουµε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισµό που βρίσκεται στον τοίχο
χρησιµοποιώντας προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό: ∆ιάλυση δισκίων χλωρίου
(αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυµαίνουµε επίσης το σιδηρόδροµο
των παραβάν.
11. Καθαρισµός τζαµιών.
12. Καθαρισµός τηλεόρασης.
13.

Καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση

των

υπόλοιπων

επιφανειών

του

θαλάµου

(ντουλάπες, πόρτες WC και θαλάµου εσωτερικά – εξωτερικά) µε προεµποτισµένα πανάκια
µε το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
14.

Επανάληψη απολύµανσης του εξοπλισµού του θαλάµου και επανατοποθέτηση στο

θάλαµο.
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
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Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα
σηµεία.
Καθαρίζεται πρώτα η λάµπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον
νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών.
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυµα-απολύµανση στους τοίχους µε τη χρήση πανέτας.
Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και
εξαρτήµατα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απορρυπαντικό από
το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυµα.
Ακολουθεί απολύµανση του νιπτήρα µε προεµποτισµένα πανάκια µε απολυµαντικό διάλυµα
(δισκία χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι
Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας µε το κόκκινο κουβαδάκι.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισµός-ξέπλυµα-απολύµανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και
χρήση πολλών πανιών µε τα αντίστοιχα διαλύµατα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-µπαταρίεςθήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριµµάτων-πιγκάλ.
Εφοδιάζουµε µε υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).
Ακολουθεί σφουγγάρισµα µε σύστηµα µε προεµποτισµένες πανέτες ή διπλού κουβά.
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόµβοι - σαλόνι τµήµατος)
∆ιενεργείται:
2

Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί µιας χρήσεως ή πλένεται µετά από κάθε χρήση, εφ' όσον
είναι πολλαπλών χρήσεων.

3

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

4

Πλένονται τα δοχεία απορριµµάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν
αδειάζονται οι παλιές.

5

Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένες µε απορρυπαντικό πανέτες.

6

Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταµένη του
τµήµατος.

7

Οι ψύκτες πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό.

8

Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Γίνεται καθηµερινά επισταµένη καθαριότητα του χώρου.


Αποκοµιδή απορριµµάτων.



Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.



Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο.



Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη πανέτα.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα.
7

Αποκοµιδή απορριµµάτων.

8

Σκούπισµα µε αντιστατικό πανί.

9

Εφόσον υπάρχουν µοκέτες, σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιµο µε το
ανάλογο µηχάνηµα.

10

Υγρό ξεσκόνισµα µε προεµποτισµένα πανάκια.

11

Σφουγγάρισµα µε προεµποτισµένη µε απορρυπαντικό πανέτα.

12

Τζάµια παραθύρων 2 φορές µηνιαίως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τα κλιµακοστάσια καθαρίζονται µια φορά την ηµέρα. Σκουπίζονται µε ηλεκτρική σκούπα ή
αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισµού. Απολυµαίνονται οι
χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιµακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το
σοβατεπί. Σφουγγάρισµα µε σύστηµα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο.
Χρησιµοποιείται

η

πινακίδα

µε

την

ένδειξη

"Βρεγµένο

Πάτωµα".

Το

κλιµακοστάσιο

σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχµής (06.00-08.00). Ο γενικός καθαρισµός γίνεται εβδοµαδιαία
κάθε Σάββατο. Επισηµαίνεται ότι καθηµερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
(νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τµήµα καθαρισµού και επιµελείται άµεσα τον
καθαρισµό των κλιµακοστασίων.
Ανελκυστήρες
Σκούπισµα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των
θαλάµων δύο φορές την ηµέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωµα καθαρίζονται µε υγρό
καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές την ηµέρα.
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεµποτισµένα σε απολυµαντικό πανάκια
τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του
Θεραπευτηρίου θα καθαρίζονται κάθε τρίµηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάµων.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Καθαρίζονται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα και περισσότερες από µία φορά στους
πολυσύχναστους διαδρόµους. Οι ενηµερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο. Οι
ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώµατα να καθαρίζονται κάθε τρίµηνο σε συνεργασία µε
την τεχνική υπηρεσία του Θεραπευτηρίου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και
εξωτερικά µε την χρήση του ανυψωτικού µηχανήµατος ανά 15ήµερο.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ
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Καθαρίζονται καθηµερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συµπεριλαµβανοµένων και των
πεζοδροµίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισµός µε ειδική µηχανή. Γίνεται συχνή
αποκοµιδή απορριµµάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων.
ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Τις ηµέρες της αποκοµιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται µε πιεστικό µηχάνηµα και θα
απολυµαίνονται.
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρµογή
συγκεκριµένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχηµάτων θα δίνονται από τη Νοσηλευτική
Υπηρεσία.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ενδεικτικά)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόµενο εξοπλισµό. Το
Θεραπευτήριο δικαιούται να ζητήσει αναβάθµιση του εξοπλισµού του αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι
ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.
3

Περιστροφική µηχανή, για υγρό καθαρισµό δαπέδων, µοκετών

4

Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαµηλής εκποµπής θορύβου

5

Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές πλύσης δαπέδων, χαµηλής εκποµπής θορύβου.

Χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες
6

Πιεστικό µηχάνηµα για εξωτερικούς χώρους

7

Αφροπαραγωγός για µοκέτες

8

Μηχάνηµα γυαλίσµατος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.)

9

Μπαλαντέζες ( τµχ.)

10 Λάστιχο ( τµχ.)
11 Σκάλα ( τµχ.)
12 Τρόλεϊ καθαριστριών συµβατά µε το σύστηµα προεµποτισµένων πανιών γενικότερα
(τροχήλατο καρότσι µε συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τµήµα και ένα για κάθε οµάδα οµοειδών
υπηρεσιών)
13 Συστήµατα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισµός µε τις
προεµποτισµένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιµακοστάσια).
14 Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος
απορρόφησης 1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µµικρής εκποµπής
θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες
15 Μηχανική φορητή ασύρµατη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.)
16 Μηχανή παραγωγής ατµού για τον καθαρισµό των περσίδων του συστήµατος κλιµατισµού εξαερισµού. (1 τµχ.)
17 Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθηµερινό πλύσιµο και στέγνωµα των υλικών πολλαπλών
χρήσεων.
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18 Ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων - φωτιστικών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ενδεικτικά)
Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της απολύµανσης, όπως
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε
χώρο εργασίας καθορίζεται από το Θεραπευτήριο ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες
έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήµατα που δεν εµποδίζεται
η λειτουργία των χώρων του Θεραπευτηρίου.
Ενδεικτικά ωράρια καθαρισµού:
Κοινόχρηστοι χώροι: Καθηµερινά από 06:00 µέχρι 22:00.
Τµήµατα - δωµάτια: Καθηµερινός καθαρισµός από 06:00 µέχρι 13:00. Απογευµατινό σκούπισµα σφουγγάρισµα και αποκοµιδή απορριµµάτων από 15:00 µέχρι 20:00.
Απογευµατινή αποκοµιδή απορριµµάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Γραφεία: Καθηµερινές εργασίες από 06:00 µέχρι 16:00.
Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 µέχρι 14:00.
Αποθήκες: Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου και όχι
εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.
Μηχανοστάσια -Αρχείο: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον µηνιαίως).
Οι γενικοί καθαρισµοί θα γίνονται µηνιαία κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ή τον υπεύθυνο του
κάθε τµήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται κάλυψη του Θεραπευτηρίου
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών .
2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται
καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές
ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια σε
πενθήµερη βάση, οι ώρες απασχόλησης των εποπτών θα προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες
του Θεραπευτηρίου και θα συµπεριλαµβάνονται µέσα στις 862 ώρες εβδοµαδιαίως .
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
α/α

2

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, δωµάτια
περιθαλποµένων και W/C, υγρό ξεσκόνισµα
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων

3

Κοινόχρηστα WC

4
5

Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα
Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη

6

Αποκοµιδή Απορριµµάτων

1
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Καθηµερινά τουλάχιστον µία φορά σε
κάθε βάρδια
Κάθε εβδοµάδα
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα
Τ.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Π.)
Μηνιαία
Όταν κριθεί απαραίτητο
Καθηµερινά, τουλάχιστον δύο φορές
στην πρωινή βάρδια και µια φορά το
απόγευµα, συχνότερα σε Μονάδες,
Χειρουργεία, Εργαστήρια.

8
9
10

Καθαριότητα-απολύµανση δωµατίων ασθενών,
σκούπισµα, σφουγγάρισµα, αποκοµιδή,
απορριµµάτων
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, ασανσέρ
Εξωτερικοί χώροι εισόδων
Τµήµατα που λειτουργούν

11

Χώροι που δεν λειτουργούν

7

Καθηµερινά δύο φορές το πρωί και δύο
φορές το απόγευµα
Καθηµερινά
Καθηµερινά
Καθηµερινά
Σύµφωνα µε
Θεραπευτηρίου

τις

υποδείξεις

του

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ

ΑΤΟΜΑ

ΠΤΕΡΥΓΑ Β1
ΠΤΕΡΥΓΑ Β2
ΠΤΕΡΥΓΑ Β1,Β2
ΠΤΕΡΥΓΑ Ε1
ΠΤΕΡΥΓΑ Ε2
ΠΤΕΡΥΓΑ Ε3

07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
07.00-11.00
07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
16.00-20.00
07.00-11.00
07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
07.00-11.00
07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
16.00-20.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΠΤΕΡΥΓΑ Ε1,Ε2,Ε3
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ1
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ2
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ3
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ1,Δ2,Δ3
ΠΤΕΡΥΓΑ Ζ1
ΠΤΕΡΥΓΑ Ζ2
ΠΤΕΡΥΓΑ Ζ3
ΠΤΕΡΥΓΑ Ζ1,Ζ2,Ζ3
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ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20
20
20
20
20
20
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
Μ.Α.Δ.Η. (ΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΤΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΟΡΜΥΛΙΑΣ (ΤΡΙΤΗΠΕΜΠΤΗ)
Π.Κ.Σ. (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ)
ΚΙΛΚΙΣ

07.00-11.00
11.00-15.00
07.00-15.00
14.30-20.30
16.00-22.00

1
1
1
2
1

8
6
6

5
5
5
5
5

07.00-15.00

1

8

5

20
20
40
60
30
40

08.00-14.00

1

6

3

18

10.00-14.00

1

4

2

8

11.00-15.00

1

4

4

16

07.00-15.00
15.00-21.00

1
1

8
6

5
5

40
30

4
4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΤΕΡΥΓΑ Β1
ΠΤΕΡΥΓΑ Β2
ΠΤΕΡΥΓΑ Β1,Β2

07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
07.00-11.00
11.00-15.00
16.00-20.00
07.00-11.00
07.00-11.00
07.00-11.00
11.00-15.00
07.00-11.00
11.00-15.00
16.00-20.00
07.00-11.00
11.00-15.00
15.00-22.00

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2

4
4
4

2

8

2

8

2

8

4

2

16

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

8

4

2

16

4
4
4
4
4
7

2

16

2

8

2

8

2

8

2

16

2

28

7.00-13.00
14.00-20.00

1
1

6
6

2
2

12
12

ΠΤΕΡΥΓΑ Ε1,Ε2,Ε3
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ1
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ2
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ3
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ1,Δ2,Δ3
ΠΤΕΡΥΓΑ Ζ1,Ζ2,Ζ3

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 862
64
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*Εβδοµαδιαία απαιτούνται 862 ώρες . Στις 862 ώρες συµπεριλαµβάνονται και 102 ώρες Κυριακής

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Περιγραφή Χώρου
Νέο Κτιριακό
Συγκρότημα
Παλιό Κτιριακό
Συγκρότημα
ΜΑΔΗ
Διαμερίσματα επί της
οδού Ορμυλίας
Κιλκίς
Σύνολο

Κτιριακές
Ακάλυπτοι
Εγκαταστάσεις
Χώροι

Σύνολο

11.925

29.540

41.465

1.450

8.950

10.400

650

0

650

290,2

0

290,2

1.000
15.315

1200
39.690

2200
55.005,2

5) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης µε την παροχή των παρακάτω ειδών ατοµικής υγιεινής για τις ανάγκες
των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του Θεραπευτηρίου. Οι εκτιµώµενες ποσότητες
αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Χαρτί Υγείας
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως
υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 140 gr
τουλάχιστον)
Χειροπετσέτες
(Χηµικός και θερµοπλαστικός πολτός πλήρως
υδατοδιαλυτός µη ανακυκλώµενος 320 gr, 30gr
ανά φύλλο, διαστάσεων 21x25 cm τουλάχιστον).
Κρεµοσάπουνο
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία
µιας χρήσης του 1 lt Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία
δεν θα επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα
απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την
αποφυγή αποικισµού τους µε µικροβιακούς
παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να
περιέχει
ενυδατικούς
και
αναλιπαντικούς
παράγοντες του δέρµατος. Να έχει ουδέτερο PH
5,5-7 και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο. Να
περιέχει επιπρόσθετα µία ή περισσότερες ουσίες
σαν συντηρητικά συστατικά για τη µη ανάπτυξη
µικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ
329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320
παράρτηµα VI (εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν
καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ)
ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η
καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να προσκοµιστεί
στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν µελέτες
συµβατότητας µε τα αλκοολικά αντισηπτικά του
Θεραπευτηρίου µας (Sterillium και Hibitane). Να
αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΗΝΑ Π.
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΡΟΛΟ

834

500

500

22.008

ΦΥΛΛΟ

15.000

7.500

6.084

349.000

ΛΙΤΡΟ

82

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΗΝΑ
Π.ΑΑΠΑΘ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΤΟΥΣ

1.714
40
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΜΗΝΑ
Π ΑΑΣΕΡΩΝ

20.84

στην ετικέτα του(στα ελληνικά) και να κατατεθούν
3 (τρία) δείγµατα στην κανονική τους συσκευασία.
Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται και από
αντλία για χρήση εκτός dispenser.

Επισηµαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαµβανόµενος εφοδιασµός µε υλικά (χαρτί,
χειροπετσέτες, σαπούνι, κτλ.) σε όλους τους χώρους.
Η κατάθεση δειγµάτων αφορά µόνο το είδος κρεµοσάπουνα και µπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή και
νωρίτερα.

6) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
1.Απολυµαντικό διαφόρων χρήσεων δαπέδων, wc , επιφανειών
2.Χλωρίνη
3.Καθαριστικό τζαµιών.
4.Καθαριστικό για µπάνια
5.Πλαστικές σακούλες διαφόρων χρωµάτων µε σφικτήρες
Και οποιαδήποτε άλλα αναλώσιµα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης απαιτούνται ώστε ο δείκτης
καθαριότητος να φθάνει στο υψηλότερο σηµείο
Ο Ανάδοχος µαζί µε την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση υλικών
καθαρισµού και απολύµανσης, καθώς και ενηµερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας του
κάθε προϊόντος και δείγµατα αυτών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Όλα τα παραπάνω θα είναι στην
Ελληνική γλώσσα.
Τα υλικά και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ή
διαφοροποιούνται από τη Μονάδα.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στα υλικά καθαριότητας θα ενηµερώνεται το αρµόδιο τµήµα της
Μονάδας και απαιτείται η έγκρισή του.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων καθαριότητας. Όλα
τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις
προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι σάκοι απορριµµάτων πρέπει να είναι
ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών.
Τα υλικά καθαρισµού, απολύµανσης και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται τελούν υπό την έγκριση
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του Κέντρου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισµού, απολύµανσης,
πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύµανσης πρέπει να κατατεθεί η
έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Τα απορρυπαντικά να φέρουν αριθµό έγκρισης από το
Γενικό Χηµείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωµατισµένα.
Τα απολυµαντικά (χλώριο και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού 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.
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, της προϊσταµένης τµήµατος ή οποιουδήποτε άλλου αρµοδίου.
Ο µηχανικός εξοπλισµός πλυσίµατος, παρκεταρίσµατος και απολύµανσης των χώρων και µικροεργαλεία
(κουβάδες καθώς και µηχανή πλύσεως και καθαρισµού δαπέδων που θα λειτουργεί µε ρεύµα ή
µπαταρία και θα ευρίσκεται σε µόνιµη βάση στο Θεραπευτήριο και άλλα όπως αναφέρονται στην
συνηµµένη κατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού) θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

7) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά µε δική του δαπάνη,
ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε τη Ελληνική
νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες
προβλέπονται ή εµπίπτουν στην παρούσα Σύµβαση, ιδίως δε την σχετικά µε την ασφάλιση του
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόµενες ασφαλιστικές
καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :
18

Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει
από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου, περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο,
περιπτώσεων θανάτου, σωµατικών βλαβών, απώλειας ή ζηµίας περιουσίας, ατυχηµατικής
ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, µέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία
θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόµοιας φύσης, µεγέθους και
χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα είναι χαµηλότερα
των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 € αθροιστικά ετησίως.
Στην κάλυψη θα περιλαµβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα
απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).
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19

Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Θεραπευτήριο θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόµενος»
θα καλύπτεται και η εκ του Νόµου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει µε την ιδιότητα
του Εργοδότη και περιλαµβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.,
προβλεπόµενη υποχρέωση του Ασφαλισµένου έναντι του προσωπικού του που είναι
ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόµενες στην παρούσα σύµβαση
εργασίες, σε περίπτωση σωµατικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους
πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής
Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγµή. Σε περίπτωση που
προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας, αυτός υποχρεούται
να το ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συµβούλους, συνεργάτες και
υπεργολάβους αυτού.
4. Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της αποδοχής ότι
συµµορφώνονται επαρκώς µε τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήµατος περί
ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύµβασης .
5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται µε την παροχή
των υπηρεσιών του και παραµένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και
έγκαιρη αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθµό
καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόµη και πέραν
των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων.

8) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων
περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες
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συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις παρακάτω
αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.Α. Η ενότητα προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες
πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των προσφεροµένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές
προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα
προσφερόµενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει
η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να
περιλαµβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07
σύµφωνα µε τις οποίες ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους
δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και
τον τόπο εγκατάστασής της.
Α.1Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωµίας (profile) του
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, µε τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι
θεωρείται χρήσιµο για τη διαµόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας.
Α.2Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου µε έµφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παροµοίου
είδους και µεγέθους
Α.3 Σύντοµη και σαφή περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να αντιµετωπίσει το
συγκεκριµένο έργο (διάρθρωση και αριθµός εργαζοµένων ανά κατηγορία και τµήµα και ότι
άλλο προτείνει σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.)
Α.4 Οι προσφερόµενοι στο έργο πόροι και συγκεκριµένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανοµή
προσφερόµενου προσωπικού, (ii) διαθέσιµα και προσφερόµενα µηχανήµατα και εργαλεία
και πάσης φύσεως εξοπλισµός.
Α.5 ∆υνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή
προκύπτει µέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.
Α.6 Τυχόν πιστοποιητικά από επίσηµους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιµών, για την
ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόµενων µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών
κλπ και η συµµόρφωσή τους µε τεχνικά και ποιοτικά Standards.
Β. Πίνακας Συµµόρφωσης
Β.1 Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ΘΑ
προβλέπονται από τη διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον
υποψήφιο προµηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συµµόρφωσης»
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις
οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει
Β.2 Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή Ζητούµενης
Τεχνικής Προδιαγραφής
της Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται στα
Παράρτηµα Β΄ της
παρούσας

1. Να διαθέτει Τάση
τροφοδοσίας
220volts/50Hz.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αν η προσφερόµενη
τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη
Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Προδιαγραφής της Προσφερόµενης
Αν η προσφερόµενη
Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο
τεχνική προδιαγραφή
Προµηθευτή/Ανάδοχο
είναι ανώτερη από
την αιτούµενη
τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη
“ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Για παράδειγµα:
Το προσφερόµενο σύστηµα Χ
του κατασκευαστικού οίκου Υ
διαθέτει τάση τροφοδοσίας
220volts/50Hz.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4

Β.3 Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της
Υπηρεσίας από τη ∆ιακήρυξη όπως αυτές θα διατυπώνονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη.
Β.4 Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι
ανώτερη από την αιτούµενη

τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-

ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
Β.5.Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική
Προδιαγραφή της προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Β.6 Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά,
σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του
εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος
4 κλπ).
Β.7 Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα

υπογραµµιστεί το σηµείο που

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα
συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
Β.8 Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους
υποψήφιους

αναδόχους

στοιχεία

κατά

τη

διαδικασία

τεχνικής

αξιολόγησης

των

προσφερόµενων υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών.
Β.9 Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά)
µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
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Στον ανωτέρω πίνακα θα αναφέρονται και οι «οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές» καθώς και οι
προδιαγραφές «προδιαγραφές καθαριότητας- απολύµανσης»,

9) ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς
Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές
δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Θεραπευτήριο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να
προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους, ΙSO ELOT.
3 Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να
ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη
διάρκεια της Σύµβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρµόδιων Αρχών σχετικά µε τους εν λόγω
Κανονισµούς.
4 Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη
συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

10) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την καθαριότητα των χώρων και των

κτιριακών εγκαταστάσεων των

Παραρτηµάτων του Κέντρου εκτάσεως σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, για όλες τις ηµέρες του
χρόνου, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
2.Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νοµοθεσία, τις κείµενες
υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του κάθε
Παραρτήµατος και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.
3.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς
την καταβολή των αποδοχών, σύµφωνα µε την πράξη 6 της 28.2.2012(ΦΕΚ Α38/28.2.2012) του
Υπουργικού Συµβουλίου σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6. του άρθρου 1 του
Ν. 4046/2012, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωµα στο Κέντρο για µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως και κήρυξη
του αναδόχου ως εκπτώτου.
4.Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και
εξαιρετέων ηµερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαµβάνει δε όλα τα τµήµατα και χώρους του Κέντρου
και των Παραρτηµάτων του, που κατά την κατάρτιση της σύµβασης λειτουργούν και χρησιµοποιούνται.
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Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωµένος σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του Κέντρου , να καθαρίζει και τυχόν χώρους που κατά τη κατάρτιση της σύµβασης δεν
χρησιµοποιούνται. Η συµµετοχή στην παρούσα σηµαίνει γνώση εκ µέρους του αναδόχου των χώρων
του Κέντρου και των Παραρτηµάτων του , που σήµερα χρησιµοποιούνται και λειτουργούν και της
εκτάσεως αυτών, ακόµη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην
έκτασή τους.
5.Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες πέραν των συµβατικών
σε ποσοστό µέχρι

30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν µπορούν να προβλεφθούν και

θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Η τιµή των
προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιµή, η οποία δεσµεύει τον ανάδοχο.
Επίσης η υπηρεσία µπορεί να µειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα µειωθεί µε
ανάλογη µείωση του προσωπικού.
6.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, υλικά και εξοπλισµό για την
παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριµµάτων (κόκκινους-κίτρινους-πράσινουςµαύρους).
7.Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να
είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από
εµφάνιση.
8.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, τα οποία θα πρέπει να
αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.
9.Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει
αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.
10.Το Κέντρο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των µηχανηµάτων και υλικών
καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων
(σφουγγαρίστρες, µάπες µε µικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε
στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του Θεραπευτηρίου. 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 το Θεραπευτήριο. Ο εργοδότης δεν
ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειµένων που φέρνει ή έχει αποθηκευµένα
ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του Κέντρου.
11.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να
συµµορφώνεται µε τις σχετικές οδηγίες του Κέντρου .
12.Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση

οποιασδήποτε ζηµιάς ή βλάβης που θα

προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
12.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρµόδιους του Κέντρου µε σκοπό
την επισήµανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
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13.Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία
που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του Κέντρου Εάν ο ανάδοχος
δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς
εργασίας θα επιβάλλονται από το Κέντρο οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:
14.Για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα επισηµανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική
ρήτρα από ίση µε ποσοστό από 3% έως 10%, παρακρατούµενης από την µηνιαία αµοιβή. Σε κάθε
περίπτωση το Κέντρο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.
15.Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από το
Κέντρο.
16.Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του
Κέντρου ούτε να ενοχλούνται περιθαλπόµενοι, προσωπικό και επισκέπτες.
17.Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και
για την αποχώρησή τους από το Κέντρο, µετά το τέλος της εργασίας τους.
18.Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες
απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Ιδρύµατος.
19.Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει µε τις σχετικές οδηγίες του Θεραπευτηρίου
πρόγραµµα για την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων. Επιπλέον µέτρα απολύµανσης
µπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη.
20.Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως
στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, εξοπλισµό, σακούλες απορριµµάτων).
21.Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, θέρµανσης,
κλιµατισµού και καυσίµων, τα οποία βαρύνουν το Κέντρο, µε την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και
κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
22.Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για το
λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις
υπηρεσίες του συνεχώς, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έµπειρο προσωπικό (µε προϋπηρεσία σε χώρο παροχής
Υπηρεσιών στα Ιδρύµατα) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευµένο σε γενικούς και ειδικούς
κανόνες υγιεινής, ανάλογα µε τη θέση εργασίας του, σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα έχει υλοποιηθεί και
θα κατατεθεί.
2.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. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
3.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της

εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και

ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς
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την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την Ε. Σ.Σ Ε, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας
κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωµα στο Κέντρο για µονοµερή καταγγελία της
συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου
4.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.
5.Στο Κέντρο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζοµένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δηµόσιο
οργανισµό.

Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα

παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε
πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού µε τον ανάδοχο.
6.Το προσωπικό που θα απασχολείται

από τον ανάδοχο πρέπει να είναι

υγιές, γεγονός που

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρηµένου από τις αρµόδιες αρχές.
Σηµειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασµένο µε
κάρτα εµβολιασµού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου.
7.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 Κέντρου .
8.Το Κέντρο 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 Θεραπευτηρίου. Ο εργαζόµενος δεν έχει
καµία αξίωση για το λόγο αυτό από το Κέντρο.
9.Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καµία
απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Θεραπευτήριο, 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.
10.Το Κέντρο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η
σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθµητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση
του Κέντρου.
11. βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωµατικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Κέντρου.
12,Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραµµα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα
κοινοποιείται στον εργοδότη. Το µηνιαίο πρόγραµµα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα
περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόµενος, θα
παραδίδεται στον προϊστάµενο του Τµήµατος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ηµέρα του
προηγούµενου µήνα. Επίσης θα κατατίθεται και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα όπου θα αναφέρεται το
προσωπικό και το τµήµα στο οποίο εργάζεται.
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13.Το προσωπικό θα είναι µόνιµο για κάθε τµήµα δεν θα µετακινείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και
δεν θα εναλλάσσεται. Αλλαγές θα γίνονται µόνο µετά από ενηµέρωση του Προϊστάµενου του Γραφείου
Επιστασίας και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτού.
14.Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση
µερικής απασχόλησης η δύναµη προσωπικού θα ενισχύεται αναλόγως.
15.Σε περίπτωση που ο αριθµός του απασχοληµένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που
αναγράφεται στο πρόγραµµα και που είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του
θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
•

Πρόστιµο 44 € για την απουσία κάθε ατόµου σε ένα 24ωρο.

•

Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.

•

Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.

•

Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.

16.Σε περίπτωση συστηµατικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόµενου
προγράµµατος το Κέντρου διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου
ως έκπτωτου.
17.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 του Κέντρου. Η παραπάνω
υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση υγείας των περιθαλποµένων και γενικά
κάθε στοιχείο που µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.
18.Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχηµάτων για
την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζοµένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο
ανάδοχος.
19.Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισµό του Θεραπευτηρίου, από το
προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, µε δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άµεσα τη βλάβη
και ο εξοπλισµός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.
20.Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και
ευπαρουσίαστη στολή.
21.Η προµήθεια, συντήρηση και πλύσιµο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι στολές
εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι οµοιόµορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και
χρώµατος ώστε η εµφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως Κέντρου.
22.Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόµενο πρέπει να
διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυµία και το λογότυπο
του αναδόχου. Το χρώµα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί από το Κέντρο , ώστε να µην
οµοιάζει µε τον χρωµατισµό των στολών εργασίας του µόνιµου προσωπικού του Κέντρου.
23.Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εµφανές σηµείο
ειδική πλαστικοποιηµένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3)
ειδικότητα εργασίας 4) τµήµα 5) επωνυµία και λογότυπο του αναδόχου.
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11) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
2

Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτηµένο προς
τούτο από το ∆.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Έλεγχος µπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και από µέλος της ∆ιοίκησης του
Κέντρου και από τον Υπεύθυνο Επιστασίας.

3

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του κάθε Παραρτήµατος, τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του και τους όρους της
σύµβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται. Για όσα δεν αναγράφονται στην σύµβαση
ισχύουν

όσα

περιγράφονται

στην ∆ιακήρυξη και τις σχετικές Νοµοθεσίες που αφορούν τις

παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου.
4

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον
ασκούν.

5

Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας µε σκοπό την
αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το
οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και
να επιλαµβάνεται των αναφεροµένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας
επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συµµόρφωση για την
αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του εποµένου 24ώρου, επιβάλλεται από το Κέντρο
πρόστιµο 150 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο του µήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και
παρακρατείται από το µηνιαίο τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίµου κοινοποιείται στον ανάδοχο
που δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
προς αυτόν κοινοποίηση του προστίµου. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωµα στο
Κέντρο για µονοµερή καταγγελία της συµβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.

12) 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 αξιώσει αποζηµίωση.
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12) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζηµίωση έναντι του Κέντρου 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.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Κέντρο, τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο
άτοµο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες. Ακόµη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που
πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόµενη µε τη
παρούσα Σύµβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση
των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση µε :
1.

σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή

2.

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Θεραπευτηρίου.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων
και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα στο προσωπικό
του.

13) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Το Θεραπευτήριο έχει δικαίωµα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόµους
που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύµβαση που θα υπογραφθεί µε τον ανάδοχο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος
παρέχει υπηρεσίες στο αντικείµενο καθαριότητας Νοσοκοµείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής
υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από µέλη της Ε.Ν.Λ. και δικαιούται να πάρει
πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του
αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγµατα των υλικών και ειδών που θα
χρησιµοποιήσει.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο η µε οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή µεταβίβαση προς τρίτους των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύµβαση
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρµόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του
Θεραπευτηρίου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας, ∆/νση Υγιεινής Νοµαρχίας κ.τ.λ.)
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14) «Μητρώο Παραβατών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή
/και Φύλαξης» & νόµος για συµβάσεις εργολαβίας
Την εφαρµογή του

Ν.4144/2013(ΦΕΚ 88 Τ.Α΄/18-4-2013,Αρ.22 σχετικά µε τις πράξεις επιβολής

προστίµου που επιβάλλονται σε βέρους των εταιριών καθαρισµού ή φύλαξης που καταχωρούνται
στο «Μητρώο Παραβατών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή /και Φύλαξης» που τηρείται
στη ∆νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Το Ν.3863/2010(ΦΕΚ115,τα Α΄15-7-2010) το αρ. 68 για συµβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής
υπηρεσιών να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΚΜ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π.ΑΑΠµε ΑΘ

Πρώην ΙΑΑ

Π.ΘΧΠ Αγ.
Παντελεήµων
& Κιλκίς

Π.ΑΑΑµε Α
Σερρών
Π.ΑΑΑµε Α

ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

4
1
2
1

5
2
6
3

1

5

2
3
2
1
3
1
2
1
2
1
3
18
3
4
2

4
4
1
3
4
3
5
4
3
2
1
4
8
6
4

1

6

1
19
2
2

4
4
6
7

2

7

∆ευτέρα -Παρασκευή

3

7

∆ευτέρα -Παρασκευή

∆ευτέρα -Παρασκευή
∆ευτέρα – Τετάρτη Παρασκευή
1 Φορά την εβδοµάδα
Σάββατο
Κυριακή -Αργίες

∆ευτέρα -Παρασκευή

∆ευτέρα -Παρασκευή
4 Φορές την εβδοµάδα
∆ευτέρα – Τετάρτη Παρασκευή
Τρίτη - Πέµπτη
Σάββατο – Κυριακή - Αργίες
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ΣΥΝΟΛΟ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΝ
ΩΡΕΣ
ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
100
10
60
15
15
8
12
2
3
12
3
50
20
30
10
15
360
120
120
32
18

240

125

862

8
152
24
28
70

70

105

133

2
2

7
7

Σάββατο
Κυριακή - Αργίες

14
14

Κεντρική
Υπηρεσία

1

2

∆ευτέρα -Παρασκευή

10

-

-

-

-

Κατασκήνωση
Πέτρας

1

4

-

-

Σιδηροκάστρου

-

ΣΥΝΟΛΟ-1

∆ευτέρα έως Κυριακή
(Ιούλιος – Αύγουστος)
-

1.440

28

28

ΣΥΝΟΛΟ-2

1.468

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

α/α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Μικτές αποδοχές προσωπικού
(καθαριστές/στριες) µε πλήρη
απασχόληση

2

Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3

Κόστος επιδόµατος αδείας
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του
εργοδότη)

4

Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων
(περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του
εργοδότη)

5

Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε
κανονική άδεια

6

Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι
απορριµµάτων, απορρυπαντικά, χαρτιά
υγείας, υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες)

7

Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων
καθαρισµού (αποσβέσεις, βλάβες,
συντήρηση)

8

Κόστος ειδών καθαριότητας

9

Κόστος διοικητικής υποστήριξης,
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας &
υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα

10

Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου

11

Εργολαβικό κέρδος

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΑΤΟΜΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
*
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ

(άνευ ΦΠΑ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

* Σηµείωση 1 : Πλήθος εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί
στις απαιτούµενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους
απασχόλησης. Σε περίπτωση που καταλήγει αυτός ο αριθµός των ισοδυνάµων σε όχι ακέραιο
αριθµό θα υπολογίζεται και µέχρι του τρίτου δεκαδικού οπότε θα στρογγυλοποιείτε

προς το

επόµενο δεκαδικό ψηφίο.
** Σηµείωση 2 : Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από
τους διαγωνιζόµενους σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία και προσκοµίζεται στην
οικονοµική προσφορά µε ποινή απαραδέκτου της προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας: _____________________________________________________
Κατάστηµα : _____________________________________________________
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:_____________€___________
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ____________
(ολογράφως
και
αριθµητικώς)
υπέρ
της
εταιρείας
___________________________________ ∆/νση ___________________________________ δια τη συµµετοχή της εις
το διενεργούµενο διαγωνισµό της ___________________________________ για την ανάδειξη αναδόχου
Καθαριότητας
_______________________________________
σύµφωνα
µε
την
υπ΄αριθµ.
__________________________ ∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσού τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από τους 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 ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσία
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 ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., 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 στη ∆/ξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας: _____________________________________________________
Κατάστηµα : _____________________________________________________
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται).

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________
Σας γνωρίζουµε µε αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουµε την εγγύησή µας ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα και παραιτούµαστε από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας
_________________________________ ∆/νση ___________________________________, και µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθµητικώς), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την
καλή εκτέλεση της σύµβασης υπ’ αριθµ. …… για ....................
Το παραπάνω ποσό το κρατάµε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουµε, ολόκληρο ή µέρος
του, χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και µέσα σε τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και µέχρι τότε
θα πρέπει να µας κοινοποιηθεί νοµότυπα η αξίωσή σας, µετά δε την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής
θεωρείται αυτοδικαίως µη υφιστάµενη και ανίσχυρη και δε µπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καµία
αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν µας επιστραφεί ή όχι το σώµα της Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο κατά έξι (6) µήνες ή
και µεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.∆. 118/2007).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
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1.1

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ.

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
& ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
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ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ………………………………
Στο Χαϊδάρι σήµερα την ………… µεταξύ:
Αφενός το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ » που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
(Παπαρηγοπούλου 7 ) ΑΦΜ 997288259 και ∆.Ο.Υ. Α΄Θες/νίκης και εκπροσωπείται νόµιµα για την
υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρό του , κ. ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ,
Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία …………………………………. και το διακριτικό τίτλο
………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούµενη
«Ανάδοχο») που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και
εκπροσωπείται

νόµιµα

για

την

πρώτη

υπογραφή

της

παρούσας

από

τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, µε Α∆Τ ……………..,
ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει στη δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία …………….(καλούµενη στο
εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών που της κατακυρώθηκε,
συµφωνήθηκε και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής :

2 ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της Σύµβασης

Αντικείµενο της Σύµβασης είναι ο καθαρισµός των χώρων του «Κ.Κ.Π.-ΠΚΜ» την κεντρική ∆ιοικητική
Υπηρεσία ,των Παραρτηµάτων του και των εξωτερικών δοµών του, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω κατ’ είδος,
ποσότητα και τιµή µονάδος και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι
τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας σύµβασης.

3 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αµοιβή – Τίµηµα – Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις

Το µηνιαίο τίµηµα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται στο ποσό
των………………………………… ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από το «Κ.ΚΠ-ΠΚΜ» µε βάση τα νόµιµα
δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά
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πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος είναι µετά από έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος και εφόσον προσκοµισθούν από τον ενδιαφερόµενο:
α) Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου µήνα
β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών µηνός των τριµελούς επιτροπής
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δ) Τα αναφερόµενα στο αρ.18 της παρούσης διακήρυξης 29ης/2014.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν οι οποίες είναι οι εξής:
•

Φόρος 8%

•

Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10% επί της καθαρής αξίας

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή
άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις που περιγράφονται στη διακήρυξη.

4 ΑΡΘΡΟ 3Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβή
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής

των υπηρεσιών καθαριότητας , θα

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής
προσφοράς του αναδόχου , τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παραλαβή των εργασιών καθαρισµού των χώρων του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας» & των
Παραρτηµάτων του

θα γίνεται από τριµελής επιτροπές, που θα εκδίδουν σχετικό πρωτόκολλο

παραλαβής.

5 ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
1. Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που
ουδεµία σχέση θα έχει µε το «Κ.Κ.Π-ΠΚΜ» και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα,
επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Προµηθευτή.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει µαζί µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών στο
Κέντρο και βεβαίωση πληρωµής/απόδοσης των κρατήσεων των ασφαλιστικών φορέων τόσο των
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εργαζοµένων όσο και του εργοδότη, καθώς και υπογεγραµµένη κατάσταση µισθοδοσίας των
υπαλλήλων
3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής.
4. Ο

υποψήφιος

ανάδοχος

πρέπει

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

να

ΚΑΙ

απασχολεί

ΤΩΝ

:

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
όπως

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Ακολουθούν στοιχεία από τον πίνακα της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα(1) επόπτη πλέον του προσωπικού καθαριότητας

οι

οποίοι δεν θα επιβαρύνει την σύµβαση που θα συνάψει το Κέντρο. Ο επόπτης του συνεργείου
καθαριότητος υποχρεούται να κάνουν γνωστό σε όλους τους Προϊσταµένους του κτιρίου και στο
γραφείο επιστασίας όλα τα προσωπικά του τηλέφωνα , έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει
ενηµέρωση και συνεργασία σε περίπτωση εκτάκτων προβληµάτων και αναγκών.
6. Η πληρωµή των εργαζοµένων θα πρέπει να πραγµατοποιείτε δια µέσου τραπεζικών λογαριασµών.
Η επιλογή

της Τράπεζας θα γίνει µε αποκλειστικό δικαίωµα του αναδόχου που θα του

κατακυρωθεί η υπηρεσία της καθαριότητας.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της
παρούσας, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο «ΚΚΠ-ΠΚΜ» την υπ’ αριθ.
……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., η οποία
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας που
του

κατακυρώθηκε

χωρίς

Φ.Π.Α.

µε

χρόνο

ισχύος

έως

………………..,

ποσού

……………………………... αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.

.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΆΡΘΡΟ 7ο : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από …………………………. και λήγει ένα (1) έτος µετά την
……………………µε δικαίωµα προαίρεσης/παράτασης (2) µηνών.
Το Κ.Κ.Π δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση,
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του «Κέντρου»,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές του
«Κέντρου»,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση του
Νοσοκοµείου
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το «ΚΚΠ-ΠΚΜ» αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα
σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κέντρου ή σε ανώτερη βία.
ΆΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του
εργοστασίου του προµηθευτή.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
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Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του κοινοποιούµενο προς
το «Κέντρο» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Νοσοκοµείο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης εκτέλεσης εργασιών.
ΆΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύµβασης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε
όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του
νοσοκοµείου, και της τελικής έγκρισης από το Κ.Κ.Π-ΠΚΜ

αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε

τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, το Νοσοκοµείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά
∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΆΡΘΡΟ 11ο: Θέση της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Παράρτηµα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο
σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και
συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης
2. Τεχνική προσφορά αναδόχου
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3. Οικονοµική προσφορά αναδόχου
ΆΡΘΡΟ 13ο: Λοιποί Όροι
1.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην

παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των
οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί.
2.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις

που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη
για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό
τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και
επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3.

Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους

παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους. Από αυτά, το ένα κατατέθηκε στο
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ» και το άλλο έλαβε ο Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.ΠΚΜ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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