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ΠΡΟ:                                                                 ΜΕΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ                                                            
                 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ                    ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ                                                                                
 ΚΟΙΝ.:                                                                ΠΕΡΙΟΤΙΑ   
                                                                            ΣΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ                                                                                                                                            
                                                                            ΓΛΑΓΣΩΝΟ 1 ΣΚ10677                           
        ΣΖΛΔΦΩΝΟ : 210-3322035 -070                                                                                                 

                                    Φ:  951.1/586/16                                                                                                
                    .  589                                                                                                      

                                              Αζήλα, 26  Μαΐνπ 2016 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε  Δξγνιάβνπ  
Καζαξηζκνχ ρψξσλ θηηξίσλ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ, γηα έλα (1)  έηνο  (απφ 
19/06/15 έσο  18/06/17) κε κνλνκεξέο δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ην 
ΜΣΝ γηα έλα (1) αθφκα έηνο ρσξίο αλαπξνζαξκνγή ηεο νξηζζείζαο ηηκήο , 
εθηηκψκελνπ Π/Τ δεθαέμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (16.500,00 €) εηεζίσο ή ηξηάληα 
ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (33.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή.                                                                                                             
 

Έρνληαο ππφςε: 
 

 α. Σνλ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη  Ρπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ  145/Α/95) 
«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 
 β. Σνλ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ,  
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ηηο επ΄απηνχ   
ηξνπνπνηήζεηο, φπσο Ν.3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/ 2010) «Γεκνζηνλνκηθή  Γηαρείξηζε 
θαη Δπζχλε». 
 γ. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ»  
  θαη  ηνπ Π.Γ 60/07 (ΦΔΚ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο  
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο  
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο  
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηε Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ  
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 
 δ. Σν Ν.1400/73 «Πεξί κε ρξεζηκνπνίεζεο σο άκεζνπο ή έκκεζνπο   αληηπξνζψπνπο 
ηνπο κνλίκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ  θιάδσλ ησλ   Δ.Γ.». 
 ε.  Σν άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/15.7.2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε    
 ην άξζξν  22 ηνπ Ν. 4144/2013. 
 ζη. Σν Ν. 4013/2011   
 δ. Σε ζρεηηθή κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ   πκβνπιίνπ ηνπ 
ΜΣΝ  κε αξηζκφ  21  απφ 19-05-2016    
       
     ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΟΤΜΕ  
 

1. Σελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ  κε έγγξαθεο   
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε                     
ηηκή  ηελ 09 Ιοςνίος 2016 εκέξα  Πέμπηη  θαη ψξα 11:00 ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ 
3νπ νξφθνπ ζηα γξαθεία ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Ναπηηθνχ επί ηεο νδνχ       
Γιάδζησλνο 1, Αζήλα, γηα ηελ αλάδεημε Δξγνιάβνπ Καζαξηζκνχ ρσξψλ             
θηηξίσλ ηνπ, γηα έλα (1) έηνο  (απφ 19/06/16 έσο  18/06/17) κε κνλνκεξέο δηθαίσκα 
αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ην ΜΣΝ γηα έλα (1) αθφκα έηνο ρσξίο αλαπξνζαξκνγή 
ηηκήο,    εθηηκψκελνπ    πξνυπνινγηζκνχ    δεθαέμη     ρηιηάδσλ     πεληαθνζίσλ    επξψ                                                              
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(16.500,00 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ εηεζίσο ή ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ 
(33.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη γηα ηα δχν (2) έηε. 
 
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α. Έιιελεο Πνιίηεο. 
β. Αιινδαπνί. 
γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά. 
δ. Δλψζεηο Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 
 

Σα σο άλσ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο (άξζξν 4 ΠΓ 60/07). 
 
3. Οη πξνζθνξέο φζσλ κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην 
Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ ΜΣΝ, Γιάδζησλνο 1Α, 3νο φξνθνο μέσπι 
ηην 08 -06-2016 , ημέπα Σεηάπηη  και ώπα 14:00. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά 
ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη σο 
εθ ηνχηνπ επηζηξέθνπλ ζηνλ απνζηνιέα ηνπο. 

 
4. Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 
εξγαζηψλ αλαγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ θαη 
θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ 
δηαγσληζκφ.  
 
5. Πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ                             
δηαγσληζκνχ ζα παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 
θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο  εκέξεο θαη ψξεο  (ηει.210 3322035).  

 
6.   Η διακήπςξη ηος διαγωνιζμού θα αναπηηθεί  ζηην ιζηοζελίδα 
www.mtn.gr και ζηο ππόγπαμμα διαύγεια.  
 
 

                                                                                       
         Αξρηπινίαξρνο (Ο) Πέηζνο Π.Ν. 

                                                                                      Γεληθφο Γηεπζπληήο 
 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 

                    ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
 

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα:  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΩΡΩΝ  

          ΚΣΗΡΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΜΣΝ 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
        

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΠΡΟΦΟΡΔ - ΤΠΟΒΟΛΖ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
1 Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ  Γηαγσληζκφ πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ 
ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 
δηαγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κηαο (1) 
ηηκήο ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζα 
επηβαξχλεηαη κε ηπρφλ έμνδα πθηζηάκελα ή λέα ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο. Ζ  
πξνζθεξφκελε εληαία ηηκή ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 
 
2.  Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπ, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 
3. Οη πξνζθνξέο φζσλ κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη  επθξηλψο : 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
β. Πξνο ην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΜΣΝ. 
γ. Αθνξά ηελ Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ Φ.    
           951.1/ 586 / .589 / 26-05-2016 /ΜΣΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ). 
δ.        Ζ   εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
ε.      Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληνο (Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Σ.Κ. πφιε, 

ηει, θαμ).  
    
4. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (πνπ ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ) εθ 
ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα αθνξά θαη ζα γξάθεη «Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» θαη ν 
άιινο «Οικονομική Πποζθοπά». 
 
5. ην Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη λνκηκνπνηεηηθά 
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε ζπλεκκέλε ΠΡΟΘΖΚΖ «Η» 
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 
6. ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά» πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξφλ 
Παξάξηεκα ΠΡΟΘΖΚΖ «ΗΗ» θαη επηπξφζζεηα δειψλνληαη ηα αθφινπζα  ζηνηρεία : 
  (1) Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ. 

(2) Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο. 
 (3) Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
λφκηκεο απνδνρέο απηψλ  ησλ εξγαδνκέλσλ. 
           (4) Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα 
πνζά. 
 (5) Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 

(6) χκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη θάζε εξγαδφκελνο πνπ ζα 
απαζρνιεζεί ε νπνία πξνζθνκίδεηαη ζε αληίγξαθν. 

(7) Έλα εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο  
ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο παξνχζαο, 
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ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ θξαηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνινγίζεη. 
   

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
  1. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ηελ 09 Ιοςνίος 2015 εκέξα  Πέμπηη θαη ψξα 11:00, κπνξνχλ λα 
παξίζηαληαη νη Πξνζθέξνληεο ή νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνη απηψλ πνπ απαξαίηεηα ζα 
πξέπεη λα έρνπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζπλεκκέλεο 
ΠΡΟΘΖΚΖ «V» ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
 
2. Ζ Δπηηξνπή αλνίγεη πξψηα ηνπο θαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηα 
νπνία θαη ειέγρεη. Αθνινχζσο, εθφζνλ θξηζνχλ απνδεθηά θαηά ηνλ έιεγρν ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή νη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αμηνινγνχληαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
 
3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο απφ ηελ επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, απφ 
ηελ επηηξνπή δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 
 
4. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θακία δηεπθξίληζε, 
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή. 
 
5. Οη δηαγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή 
κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 
 
6. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά γηα κέξνο ηνπ 
δεηνχκελνπ έξγνπ ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
  
7. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 
8. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αθνξά ζην ζπλνιηθφ αληίηηκν ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη ελ ζπλερεία ζα αλαιχεηαη εηδηθά γηα θάζε θηίξην ηνπ ΜΣΝ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο «Β». 
 
9. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη θαηφπηλ 
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΜΣΝ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
 
10. Δθφζνλ νη ηηκέο πνπ ηειηθψο επηηεπρζνχλ θξηζνχλ απφ ηελ ππεξεζία σο 
αζχκθνξεο, (ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ηηκέο πξνεγνχκελνπ 
δηαγσληζκνχ θ.ι.π), ν δηαγσληζκφο δχλαηαη λα αθπξσζεί ή λα επαλαιεθζεί, έπεηηα 
απφ λεφηεξε αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ησλ ππνςεθίσλ. 
 
.   

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΡΑΣΖΔΗ -ΔΞΟΓΑ 

 Ο εξγνιάβνο επηβαξχλεηαη: 
           α. Με ηελ παξαθξάηεζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ) 8% ζχκθσλα κε ην άξζξν 
24 ηνπ Ν.2198/94. 
          β. Με ηελ θξάηεζε   0,1036% επί  ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ππέξ  
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Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4013/2011.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγείηαη θάζε κήλα απφ ην ΜΣΝ , ζε βάξνο ΚΑΔ 0845 
θαη 0813 Π/Τ ΜΣΝ έηνπο 2016, κεηά ηελ έθδνζε ησλ  αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ/ 
παξαζηαηηθψλ: 

α.  Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε 
ζχκβαζε.  
  β. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ΗΚΑ γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. 
δ. Καηάζηαζε γελνκέλεο δαπάλεο (εθδίδεηαη απφ ην ΜΣΝ). 
ε. Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ 

ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο Δξγαζηψλ ηνπ ΜΣΝ θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ή άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ. 
 
2.   Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη  ρνξήγεζε  πξνθαηαβνιήο σο πνζνζηφ επί ηεο 
ζπλνιηθήο  ζπκβαηηθήο αμίαο  ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλαδεηρζέληα  
κεηνδφηε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα πξνζέιζεη  λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε 
αλάζεζεο  κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΤΡΩΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 
 1. Πνηληθέο ξήηξεο, θπξψζεηο, ηξφπνη επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ θαη ινηπά ζέκαηα 
αλαθνξηθά κε ηελ δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην ΠΓ 118/07 θαη 
ζηελ ηζρχνπζα νηθεία λνκνζεζία. 
 
 2. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ ηνπ ΜΣΝ φηη ππάξρεη πιεκκειήο 
θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ, ηφηε ην ΜΣΝ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, έρεη ην δηθαίσκα, αλαινγηθά γηα θάζε ρψξν, λα πεξηθφςεη 
πνζνζηφ κέρξη θαη 50% θαη φρη ιηγφηεξν απφ 10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ή λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ 
επαλαιεθζεί πιεκκειήο θαζαξηζκφο ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ην ΜΣΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί 
λα πξνρσξήζεη ζε έθπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΩΝ ΤΜΒΑΖ 

 
  Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί εάλ 
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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  1. ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΜΣΝ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ επίβιεςε ηεο 
αθξηβνχο θαη πνηνηηθήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα αλαηεζεί ζε νξηδφκελε 
απφ ην ΜΣΝ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο. 
Απφ ηελ ίδηα επηηξνπή αμηνινγείηαη θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Τπεξεζία, 
ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα. 
 
 2.  Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  
 
 3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, εθ’ φζνλ ηνπ δεηεζεί, θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ θαη αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεη ζην 
Η.Κ.Α. 
 
 4. Ο κηζζφο, ηα επηδφκαηα αδείαο, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, νη 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ Η.Κ.Α., ησλ Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ θαη θάζε άιιε εηζθνξά 
πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αηχρεκα. 
 
 6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, θάζε δεκηά ή 
βιάβε πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζαξηζκψλ. Δλ γέλεη, ζε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο, βιάβεο ή δεκηάο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, εμαηηίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
 1. Σν ΜΣΝ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή θάζε άιιε αηηία, ηφζν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ 
ρψξσλ. 
  
 2.  Σν ΜΣΝ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
3. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα ππνθαηαζηήζεη άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ελ φιν ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, νχηε επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή νιφθιεξεο 
απαίηεζεο πνπ ζα απνξξέεη απφ απηήλ, ρσξίο ηε γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΜΣΝ. 
 
4. Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα 
δηαηίζεληαη απφ ηνλ αλαδεηρζέληα εξγνιάβν. 
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5. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε 
Σερληθή Πεξηγξαθή σο ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο παξνχζαο θαη κε βάζε ηνπο 
γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
6. Οη εξγνδνηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 
νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε  φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
7. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ραξαθηεξίδνληαη σο νπζηψδεηο θαη  ε κε 
εθπιήξσζε ηνπο  απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ- ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
1. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 
επηιεγέληα ππνςήθην αλάδνρν. Απηφο  ππνρξενχηαη φπσο πξνζέιζεη ζην ΜΣΝ εληφο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξεηο (3) κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ, σο 
ΠΡΟΘΖΚΖ «ΗΗΗ».  
2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεηαη εθφζνλ απαηηεζεί θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα, ζεσξεκέλε απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
 
 

           Αξρηπινίαξρνο (Ο) Πέηζνο Π.Ν. 
                                                                                      Γεληθφο Γηεπζπληήο 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πλεκκέλα: 
  ΠΡΟΘΖΚΖ «Η» ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ  
  ΠΡΟΘΖΚΖ «ΗΗ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  ΠΡΟΘΖΚΖ«ΗΗΗ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
  ΠΡΟΘΖΚΖ «ΗV»  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ 
                                 ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΑΡ. 12 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 66 ΣΟΤ ΝΓ 1400/73. 
  ΠΡΟΘΖΚΖ «V»   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ. 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ «Α» 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ  

 
 
1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 σο ππφδεηγκα ζπλεκκέλεο ΠΡΟΘΖΚΖ 
«IΗΗ» φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο Γηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.Γ. 
1400/73 πεξί «Καηαζηάζεσο  Αμησκαηηθψλ». 
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία ζα 
δειψλνληαη  
 α. Σα ζηνηρεία  ηνπ δηαγσληζκνχ  ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ : 

(1) ππφ πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο  
     (2) ππφ θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ  ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ Ν. 1892/90 
αληίζηνηρα θαζψο θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ ελ 
ιφγσ λνκνζεηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 
 β. Όηη έιαβε γλψζε ησλ Γεληθψλ & Δηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη 
ησλ φξσλ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ησλ εξγαζηψλ σο ζπλεκκέλν Παξάξηεκα «Β» ηεο 
παξνχζαο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ  

γ. Όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο εξγαηηθήο 
θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  
3. Αληίγξαθν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη πνπ ζα δεισζνχλ φηη ζα απαζρνιεζνχλ. 
4. Δμνπζηνδνηεκέλε επηζηνιή επηθπξσκέλε θαηάιιεια γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο φηαλ λφκηκνη αληηπξφζσπνη κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ 
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ σο ζπλεκκέλε ΠΡΟΘΖΚΖ «V».  
5. Αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ελ ηζρχ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκνδίνπ Δπηκειεηεξίνπ φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ είλαη εγγεγξακκέλνη κε αληηθείκελν απαζρφιεζεο ην ηεο παξνχζαο 
εξγνιαβίαο. 
7. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο θαηά πεξίπησζε πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 6 παξ.2,3,4 θαη 5 ηνπ Π.Γ.118/07 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ,γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 
αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ,εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο ππεμαίξεζεο ,ηεο απάηεο ,ηεο εθβίαζεο ,ηεο ςεπδνξθίαο ,ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 
δφιηαο ρξενθνπίαο. 
8. Πιήξε ζεηξά λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε, 
ε χπαξμε θαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο, (θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ, πξαθηηθά Γ.., ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζχζηαζεο, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ησλ 
εθπξνζψπσλ θιπ) θαζψο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρχνπζα 
λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο (θαηά πεξίπησζε ην ΦΔΚ αλαθνίλσζεο 
ηειεπηαίνπ Γ.. θ.ι.π.). (Γελ απαηηνχληαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε). 
9.  Έλνξθε βεβαίσζε πεξί κε επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΘΗΚΗ «ΙΙ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ «Α» 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
ΠΡΟ: ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 
 

ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
        
         χκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζκφ ………………………………………………… 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ δηελεξγείαο  Πξφρεηξνπ  Μεηνδνηηθνχ  Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 
εξγνιάβνπ …………………………………………………………………………. θαη   αθνχ 
έιαβα  ππφςε κνπ ηνπο Γεληθνχο & Δηδηθνχο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή απηνχ, πξνζθέξσ  ηηο αθφινπζεο  ηηκέο:  
 
 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ (ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(…. %) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΔ ΦΠΑ (…. %) 

    

    

    

    

    

 
         ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ) …………………………. 
 
    + ΦΠΑ (…. %)  …………………………. 
 
   ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ (….%)  ………………………….. 
 
 
 
 
    ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 
                                                                            ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
 
 
 
 
(*)      Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξν 68 ηνπ 
Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/15.7.2010), απαηηείηαη, εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξά, λα εμεηδηθεχνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηα ζηνηρεία 
θαη ηα έγγξαθα / δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

ΑΔΑ: ΩΡΕ846ΨΧΗΜ-Π0Ε



 10 

 

Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΘΗΚΗ «ΙΙΙ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ «Α» 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
ΣΡΑΠΔΕΑ   (1) 
ΑΝΩΝΤΜΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 
ΑΘΖΝΑ (22) 
ΠΡΟ (3) 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜ. (4) 
 
Κχξηνη, 
           Έρνπκε ηελ ηηκή λα γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε 
αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα παξαηηνπκέλε απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 
δηδήζεσο  κεηαβηβάζεσο επζχλεο ππέξ ………………………………………………… (5) 
πνζνχ …………………………………………………… (6) γηα ηε θαιή εθηέιεζε ησλ 
φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. ζχκβαζεο …………………………..(7) ζπλνιηθήο αμίαο 
………………………… (8) γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ εξγαζηψλ 
……………………………………………………………….. (9) ηνπ ΜΣΝ. Ζ παξνχζα 
εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαιή 
εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ζε φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. Απφ απηήλ ηελ 
εγγχεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε καο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο 
παξνχζαο ή κε βάζε  έγγξαθε εληνιή ζαο. 
            Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ζαο. 
  Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
  Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                         
                                                           Γηαηεινχκε κε ηηκή  
                                                                      (10)  
 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΗΜΑΣΩΝ 
1. Δπσλπκία ηεο ηξάπεδαο  
2. Υξνλνινγία 
3. Ζ αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη  
4. ηνηρεία ηεο εγγπνδνζίαο  
5. Ολνκαηεπψλπκν  απηνχ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε εγγχεζε 
6. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο αξηζκεηηθά θαη νιφγξαθα 
7. Αξηζκφο χκβαζεο 
8. πλνιηθή αμία ζχκβαζεο 
9. Πεξηγξαθή έξγνπ ζχκβαζεο 

ΑΔΑ: ΩΡΕ846ΨΧΗΜ-Π0Ε



 11 

10. Τπνγξαθή εθπξνζψπνπ ηεο Σξάπεδαο  
 
 

Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΘΗΚΗ «ΙV» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ «Α» 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 
ΠΡΟ: 
Ο-Ζ: 
ΔΠΩΝΤΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΣΟ ΤΕΤΓΟΤ : 
ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ : 
ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : 
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : 
 
              Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/86  δειψλσ  φηη  δελ ζα 
ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν κνπ κφληκν ή ζε εθεδξεία  
Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ (3) Κιάδσλ ησλ  Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη  
πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη  απφ ηελ 
παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ Ν . 1400/73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 
                                                                          ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΘΗΚΗ «V» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ «Α» 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ  
 
 
ΠΡΟ: ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
              
      
 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 
 
            Κχξηνη, 
        
            Γηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο εμνπζηνδνηνχκε ηνλ ……………… 
……………………………………………… κε Αξ. Γειηίνπ  Σαπηφηεηαο ……….. φπσο 
ζπκκεηάζρεη, σο εθπξφζσπφο καο, ζηνλ πξφρεηξν  Γεκφζην  Μεηνδνηηθφ  Γηαγσληζκφ  
ηνπ ΜΣΝ πνπ δηελεξγείηαη γηα ηελ αλάδεημε εξγνιάβνπ …………………………………… 
……………………………..………………………………………… ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζκ …………………. Γηαθήξπμε ………………………….. θαη ππνγξάςεη φια ηα 
ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ έγγξαθα. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
                                                                                                            ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» 

 
                                                            

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΩΡΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
ΜΣΝ 

  
1. Ζ παξνχζα ηερληθή  πεξηγξαθή αθνξά ζε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ θηηξίσλ 
ηδηνθηεζίαο ΜΣΝ πνπ επξίζθνληαη ζηηο νδνχο Γιάδζησλνο 1 θαη Γιάδζησλνο 1Α - 
Αζήλα, Δι. Βεληδέινπ 156 – Καιιηζέα, Δι. Βεληδέινπ 69 θαη Αηφινπ 106 – Αζήλα θαη 
Καξαγηψξγε εξβίαο 10 – Αζήλα. 
 
2. Ζ Σερληθή  Πεξηγξαθή  ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη γηα θάζε θηίξην σο εμήο: 
 

α.     ΓΛΑΓΣΩΝΟ  1 θηίξην Γηνηθήζεσο ΜΣΝ (880,60 η.κ.): Οη εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ αθνξνχλ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ηζνγείνπ, ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
(θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο, θιπ), ηνλ εκηψξνθν, ηνλ 1ν θαη 2ν φξνθν  θαη 
αλαιχνληαη σο εμήο: 
          HΜΔΡΖΗΔ 
      (1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα φισλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ 
ρψξσλ. 

  (2) Ξεζθφληζκα – θαζαξηζκφο γξαθείσλ, βηβιηνζεθψλ, επίπισλ, 
πάγθσλ, θιηκαηηζηηθψλ - ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαη βηβιηνζεθψλ. 
       (3) Καζαξηζκφο ρψξσλ W.C (ιεθάλεο, θαπάθηα απνρσξεηεξίσλ, 
ληπηήξεο  βξχζεο, δάπεδα, πιαθίδηα) κε απνιπκαληηθά πιηθά (ρισξίλε) θαη 
θαζξεπηψλ. 
          (4) Σνπνζέηεζε ζηηο εηδηθέο ζέζεηο ησλ ρψξσλ WC, ραξηηνχ 
ηνπαιέηαο, πεηζεηνζεθψλ, πγξνχ ζαπνπληνχ, θαιπκκάησλ ιεθάλεο θαη ζαθνπιψλ 
πγηεηλήο.   

  (5) Αιιαγή θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ θαη εθνδηαζκφο ηνπο 
θαζεκεξηλά κε ζαθνχιεο. 
     (6) Καζαξηζκφο  κνθεηψλ ραιηψλ  κε ειεθηξηθή ζθνχπα. 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 
     (1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα εμσηεξηθψλ ρψξσλ κπαιθνληψλ θαη 
πξεβαδηψλ. 
    (2)  Καζαξηζκφο απνηππσκάησλ απφ πφξηεο, δηαθφπηεο, θάδξα θαη 
εζσηεξηθέο ηδακαξίεο. 
     (3)     Έιεγρνο  θαζαξηζκφο πςειψλ  ζεκείσλ  απφ ηπρφλ αξάρλεο. 
   (4) Γπάιηζκα επίπισλ – πάγθσλ απφ θνξκάηθα ή μχιν κε εηδηθφ 
πγξφ. 

ΜΖΝΗΑΗΔ  
    (1) Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο παξαζχξσλ θαη κπαιθνλνπνξηψλ  
εμσηεξηθά – εζσηεξηθά. 
    (2) Καζαξηζκφο  παινπηλάθσλ – θαζξεπηψλ. 
     (3) Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο εζσηεξηθά – εμσηεξηθά παληδνπξηψλ 
κπαιθνλνπνξηψλ . 
 

ΔΣΖΗΩ 
    Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν δχν (2) ραιηψλ. 
  
  Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ψξα 
14:30 εσο 17:30 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (απφ ΓΔΤΣ. έσο θαη ΠΑΡ.) . 
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β. ΓΛΑΓΣΩΝΟ  1Α: Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ αθνξνχλ ηελ θεληξηθή 

είζνδν ηνπ ηζνγείνπ, ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο, θιπ) 
θαη ηνλ 3ν φξνθν (447,46 η.κ.) (ρψξνη ΔΛΠΝ, ΔΚΟΔΜΝ, Γηεχζπλζεο Αμηνπνίεζεο 
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ΜΣΝ,  ρψξνη απνζήθεο Νν 11, ελδηαηηήζεηο γπλαηθψλ, αξρείν 
12,13 θαη απνζήθε Νν 14 θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

   ΖΜΔΡΖΗΔ 
   (1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα φισλ ησλ πεξηγξαθφκελσλ 
ρψξσλ. 

  (2) Ξεζθφληζκα – θαζαξηζκφο γξαθείσλ, βηβιηνζεθψλ, επίπισλ, 
θιηκαηηζηηθψλ - ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαη βηβιηνζεθψλ. 

 (3) Καζαξηζκφο ρψξσλ W.C (ιεθάλεο, θαπάθηα απνρσξεηεξίσλ, 
ληπηήξεο  βξχζεο, δάπεδα, πιαθίδηα) κε απνιπκαληηθά πιηθά (ρισξίλε) θαη 
θαζξεπηψλ. 
          (4) Σνπνζέηεζε ζηηο εηδηθέο ζέζεηο ησλ ρψξσλ WC, ραξηηνχ 
ηνπαιέηαο, πεηζεηνζεθψλ, πγξνχ ζαπνπληνχ, θαιπκκάησλ ιεθάλεο θαη ζαθνπιψλ 
πγηεηλήο.   

  (5) Αιιαγή θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ  θαη εθνδηαζκφο ηνπο 
θαζεκεξηλά κε ζαθνχιεο. 

(6) Καζαξηζκφο  κνθεηψλ ραιηψλ  κε ειεθηξηθή ζθνχπα. 
 

ΜΖΝΗΑΗΔ  
   (1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα εμσηεξηθψλ ρψξσλ κπαιθνληψλ θαη 
πξεβαδηψλ. 
    (2)  Καζαξηζκφο απνηππσκάησλ απφ πφξηεο, δηαθφπηεο, θάδξα θαη 
εζσηεξηθέο ηδακαξίεο. 
     (3)     Έιεγρνο  θαζαξηζκφο πςειψλ  ζεκείσλ  απφ ηπρφλ αξάρλεο. 
   (4) Γπάιηζκα επίπισλ – πάγθσλ απφ θνξκάηθα ή μχιν κε εηδηθφ 
πγξφ. 
    (5) Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο παξαζχξσλ θαη κπαιθνλνπνξηψλ  
εμσηεξηθά – εζσηεξηθά. 
    (6) Καζαξηζκφο  παινπηλάθσλ – θαζξεπηψλ. 
     (7) Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο εζσηεξηθά – εμσηεξηθά παληδνπξηψλ 
κπαιθνλνπνξηψλ . 
 
 Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ψξα 
13:00 έσο 15:00 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (απφ ΓΔΤΣ. έσο θαη ΠΑΡ.) .  
 
  γ.  Eιεπζεξίνπ Βεληδέινπ 156 Καιιηζέα (134,90 η.κ.)  Οη εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ αθνξνχλ ην θιηκαθνζηάζην, ηνλ εκηψξνθν, ηνλ αλειθπζηήξα θαη ηηο 
ηνπαιέηεο (WC), θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
 ΖΜΔΡΖΗΔ : 
   θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα , ησλ θάησζη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ:   
   (1) Κιηκαθνζηάζην. 

(2)  Ζκηψξνθνο 
   (3) Αλειθπζηήξαο 
   (4) Υψξνη Σνπαιεηψλ (wc), (ιεθάλεο, θαπάθηα απνρσξεηεξίσλ, 
ληπηήξεο βξχζεο, δάπεδα, πιαθίδηα) κε απνιπκαληηθά πιηθά (ρισξίλε) θαη θαζξεπηψλ. 
 
 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ:  
   Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ   
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Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ψξα 07:30 
π.κ. εσο 09:00 π.κ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (απφ ΓΔΤΣ. έσο θαη ΠΑΡ.) . 
 
  δ.  Καξαγηψξγε εξβίαο 10, Αζήλα (395,52 η.κ.): Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
(ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα) αθνξνχλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο ζηνάο 
(ηζφγεηαο θαη ππφγεηαο), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληφο απηψλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη 
ηνπαιεηψλ, θαζψο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηεο ηζφγεηαο ζηνάο. Γηα ηηο 
εξγαζίεο απηέο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ψξα 06:00 π.κ. έσο 
07:30 π.κ ηηο  εξγάζηκεο εκέξεο απφ (Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή) . 
 
 ε.   Δι. Βεληδέινπ 69 θαη Αηφινπ 106 Αζήλα (120,00 η.κ.) : Οη εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ αθνξνχλ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ηζνγείνπ, ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
(θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο, έσο θαη ηνλ 5ν φξνθν) 
 
 ΖΜΔΡΖΗΔ : 
   (1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ θάησζη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ:   
    (α) Κιηκαθνζηάζην 
   (β) Αλειθπζηήξαο 

 (2) Αιιαγή θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ θαη εθνδηαζκφο ηνπο 
θαζεκεξηλά κε ζαθνχιεο. 
 
Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο απαηηείηαη ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ ψξα 17:30 
έσο 18:30 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (απφ ΓΔΤΣ. έσο θαη ΠΑΡ.) .  
 
ΠΡΟΟΥΗ: Επιζημαίνεηαι όηι όλα ηα αναγκαία για ηην εκηέλεζη ηων 
καθαπιζμών ςλικά (ςλικά καθαπιόηηηαρ, ζακούλερ αποππιμμάηων κλπ), μέζα 
και μησανήμαηα διαηίθενηαι από ηην ανάδοση εηαιπεία, και απαιηείηαι όπωρ ηο 
κόζηορ αςηών να έσει ζςμπεπιληθθεί  ζηην ηιμή ηηρ πποζθοπάρ. 
Ειδικόηεπα ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να σπηζιμοποιεί ςλικά καθαπιόηηηαρ καλήρ 
ποιόηηηορ ώζηε να εξαζθαλίζονηαι οι όποι ςγιεινήρ για ηην εύπςθμη λειηοςπγία 
ηος Σαμείος. 
 
 
 
 
 

Αξρηπινίαξρνο (Ο) Πέηζνο Π.Ν. 
                                                                                      Γεληθφο Γηεπζπληήο 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/586/16/Σ. 589/26 -05-2016/Διακήπυξη ΜΤΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
- Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

- Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα 

Σει.: 210 3604815-9, 210 3602411 Fax: 30 210 3616464,  

E-mail: info@acci.gr 

- Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο Λνπδνβίθνπ1, ΣΚ 18531, 

Πεηξαηάο Σειεθσληθφ θέληξν: +30 210 41.77.241-5 Φαμ: +30 210.41.78.680 

Email: evep@pcci.gr 

- Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Αθαδεκίαο 18 ΣΚ 10671 Αζήλα, 
Τειέθσλν:2103680700 Fax 210 3614726 

-       Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο Καξατζθνπ 111 ΣΚ 18532 Πεηξαηάο          
        Σει.2104110443, 2104171437 Φαμ. 2104179495, 2104174152.                         
         e-mail:info@bep.gr url:www.bep.gr 
- Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ Παλεπηζηεκίνπ 44 ΣΚ 10679 Αζήλα 
         Σει.210 3380200  Φαμ.  210 3380219 e-mail: eea@eea.gr 
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