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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Υπεύθυνη: Μαρία Μαστρογιάννη 
ΤΗΛ: 24210 91194 
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο2      

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, προϋπολογισµού 113.504,00 € πλέον, ήτοι σύνολο 
139.609,92 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 

 

O   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

 (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

         Έχοντας  υπόψη : 
α) του Ν. 3463/2006 «περί Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) 

 β) του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 11/80). 
γ) του άρθρου 61 «Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας» 
του Ν. 3979/2011 . 
δ) Του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 
ε) τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.  
στ)  του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α), τις διατάξεις του Π∆60/ΦΕΚ 
64 Α716-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
ζ ) τον 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 
η) τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 
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θ) τον Ν. 2741/99  άρθρο 8 παρ. 6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος 
διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 
ι) τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων  του 
∆ηµοσίου στον Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις. 
ια) Την υπ’ αριθ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας –Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά µε «Συµβάσεις του 
∆ηµοσίου µε εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας και την υπ’ αριθµ. 
31262/16-11-2006 συµπλήρωση αυτής. 
ιβ) Τον Ν.3863/2010, άρθρο 68 
ιβ) Την ανάγκη καθαρισµού από συνεργείο καθαριότητας των κτιρίων του ∆ηµοτικού 
Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου λόγω µη επάρκειας του  προσωπικού 
καθαριότητας. (διαθέτουµε µόνο 3 καθαρίστριες για όλες τις αναφερόµενες δοµές) . 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την ανάδειξη Συνεργείου 
Καθαρισµού Κτιρίων, για τον καθαρισµό των κτιρίων του ∆ηµοτικού Οργανισµού 
Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο 
επιλογής τη χαµηλότερη τιµή ανά ώρα, για το σύνολο του έργου, η οποία δεν 
µπορεί να είναι χαµηλότερη του κόστους µισθοδοσίας (το σύνολο των ωρών 
διευκρινίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές). Η προσφορά θα πρέπει να συµφωνεί 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και  των 
απαιτήσεων υπηρεσίας - υποχρεώσεων αναδόχου. 

 
Άρθρο 1ο 

Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείµενο του διαγωνισµού 
α) Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) 
του ∆ήµου Βόλου.  
β)Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι εργασίες καθαρισµού των κτιριακών 
εγκατάσεων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, 
Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου και 
συγκεκριµένα στα κτίρια:  

 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
 

α/α 
Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

1 
Μεταξουργείο 

(Αναπαύσεως  µε 
Καραµπατζάκη) 

1200τ.µ. 

 
 
∆ιεύθυνση Αρχείων και Μουσείων  
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α/
α 

Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική επιφάνεια 
κτιρίου 

1 
Βιβλιοθήκη   
Ν.Αγχιάλου     

(Κασνέτη 63) 

120 τ.µ. 
µε πατάρι 

2 

Μουσείο 
Μακρινίτσας 

(κάτω από την 
κεντρική πλατεία) 

419,18 τ.µ. 
(σε τρείς ορόφους) 

3 

Μουσείο 
Πορταριάς  
(στροφή για 
Μακρινίτσα, 
κάτω από το 
∆ηµαρχείο) 

396 τ.µ. 
(σε δύο ορόφους) 

4 

Μουσεία 
Κατηχώρι  + 
Ελαιοτριβείο 

(τέρµα ΚΤΕΛ) 

192,74 τ.µ. + 78,48 
τ.µ. 

5 
Πινακοθήκη Χρ. 
Ζώγια (Βλαχάβα - 

Γαζή, Βόλος) 
80 τ.µ. 

6 

Μουσείο Εθ. 
Αντίστασης 

 (Χρ.Λούλη 33α-
Κρήτης, Ν. Ιωνία) 

223,8 τ.µ. 
(σε τρείς ορόφους) 

7 
Αρχοντικό  

Ζαφειρίου  (Αγ. 
Ονούφριος) 

440 τ.µ. 
(σε τρείς ορόφους) 

8 
Κτήριο  Σπίρερ 
(Μικρασιατών 
81- Βασσάνη) 

500 τ.µ. 

9 
 

Βιβλιοθήκη Ν. 
Ιωνίας 

(Αναπαύσεως  µε 
καραµπατζάκη) – 

Μουσείο 
Μεταξουργίας 

300τ.µ. 

10 
Μουσείο Πόλης 

(Φερών 17) 
1500τ.µ. 

11 
Εκθετήριο 
∆ράκειας 

60 τ.µ. 

   
 
∆ιεύθυνση Αθλητισµού 

 
α/ Υπηρεσίες προς Συνολική επιφάνεια 
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α καθαρισµό κτιρίου 

1 
Αθλ. Κέντρο 
(Γ.∆ήµου µε 

Μεταµορφώσεως) 
600 τ.µ. 

2 
Αδαµόπουλος 
(Ρ.Φεραίου µε 
Γλαύστονος) 

1500 τ.µ. 

3 
Βασδέκειο 

(Χαλκηδόνος µε 
Μυτηλήνης) 

500 τ.µ. 

4 
Κλειστό Ν.Ιωνίας 
(∆οξοπούλου µε 

Μερκούρη) 
1500 τ.µ.. 

5 
Καραγάτς Τέρµα 

Κύπρου µε 
κατράκη) 

1000 τ.µ. 

6 

ΕΑΚ – Στάδιο 
Κλειστό – 

Σκοπευτήριο –
Κολυµβητήριο   

(Σταδίο 1) 

 8600 τ.µ. 

7 
Κωπηλατήριο       
(Ακτή ΝΟΒ) 

500 τ.µ. 

8 

 

Τέννις Ν.Ιωνίας 
(∆οξοπούλου µε 

Σπανούλη) 
140τ.µ. 

9 
Κλειστό 

Πορταριάς 
1000 τ.µ. 

10 
∆. Στάδιο 

Νεάπολης (Τέρµα 
Νεαπόλεως) 

400 τ.µ. 

11 
Κολυµβητήριο 

Ν.Ιωνίας    
(∆οξοπούλου 35) 

900 τ.µ. 
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12 Ξενώνες 1700 τ.µ. 

13 
Εκθεσιακό 
Κέντρο 1443 τ.µ. 

 
 

∆ιεύθυνση Πολιτισµού 
 

α/α 
Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική επιφάνεια 
κτιρίου 

1 
Σχολή Χορού 
(Κουταρέλια-
Ρήγα Φεραίου) 

430 τ.µ. 

2 
Αχίλλειο 

(Κουµουνδούρου-
Ιάσωνος) 

629 τ.µ. 

3 

Π. Ηλεκτρική 
(Κουταρέλια µε 
Ρήγα Φεραίου- 
Χατζηαργύρη) 

500 τ.µ. 

4 

Ανοιχτό Θέατρο 
«Μ.Μερκούρη» 
Βόλου(Πλατεία 
Ρήγα Φεραίου) 

2500 τ.µ.. 

5 
Ανοιχτό Θέατρο 

Ν.Ιωνίας 
(Ελικοδρόµιο) 

1500 τ.µ. 

6 

Πολιτιστικό 
Κέντρο Ν.Ιωνίας 

(Μανδηλαρά- 
Σταδίου) 

700 τ.µ. 

7 

Ε.Ε.Τ. Καραγάτς 
(Κουντουριώτου-

Ολυµπιονίκη 
Αγνώντα) 

1200 τ.µ. 

8 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Βόλου 

(Μεταµορφώσεως 
1 - 4) 

710 τ.µ. 

9 
 

Κέντρο Τέχνης 
Ντε Κίρικο 

(Μεταµορφώσεως 
3) 

651,52 τ.µ. 

 
 

Άρθρο 2ο 
Προϋπολογισµός 
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 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  εκατό δέκα 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (113.504,00 €) πλέον Φ.Π.Α., (ήτοι 
σύνολο 139.609,92 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον 
κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου 
Βόλου έτους 2015 και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2016.   
 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται  από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία  και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
          2-11-2015            24-11-2015  

       ώρα 8:00 π.µ.    
        30-11-2015   
     ώρα 15:00 µ.µ.     

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτό πρέπει 
να γίνει µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την 22-11-2015, αυτές παρέχονται µέχρι 
τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι µέχρι την 26-11-2015. Οι διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά από τη 
λήψη σχετικής αίτησης. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
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πληροφοριών–διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε µε άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά από το Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου, υπεύθυνη υπάλληλος κ. 
Μαστρογιάννη Μαρία, στο τηλέφωνο 2421091194 & 2421091196 κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.  
 

 
Άρθρο 4ο 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και 
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που εκτελούν εργασίες 
σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν το απαιτούµενο 
προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.  

Η κατάθεση προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός 
έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και τα στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.          

 
Άρθρο 5ο 

Προϋποθέσεις συµµετοχής  
 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

 - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην  ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  
µετάφραση     στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 
IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρµόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 

Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών -  
διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα 
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

 
 

Άρθρο 6ο 
                                                 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
         Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε 
την προσφορά τους, – επί ποινή αποκλεισµού- τα εξής δικαιολογητικά σε µορφή 
αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται 
στο Τµήµα Προµηθειών, της ∆/νσης Οικονοµικών, του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του 
∆ήµου Βόλου, ∆/νση: Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη (Κτίριο «Μεταξουργείο»), Τ. Κ. 
38446 , αρµόδια υπάλληλος: κ. Μαστρογιάννη Μαρία τηλ: 24210 91194. 
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 
προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από 
την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.    
 
Α. Οι Έλληνες Πολίτες: 
1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας.   
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ένα ή περισσότερα από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική τους συµπεριφορά. 
Πιο συγκεκριµένα, αποκλείεται του διαγωνισµού αυτός που καταδικάσθηκε 
αµετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα:  
α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του  
άρθρου 2 της Κοινής ∆ράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
β. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 
ε. Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού 
µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), των οµόρρυθµων εταίρων και διαχειριστών των  
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.).  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
  ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:  
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς  
κύριας ασφάλισης,  
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 
- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων και µελών ή µετόχων Οργανισµών, 
Κοινοπραξιών ή κάθε µορφής εταιριών, πλην των ανωνύµων, αφορά και όσους είναι 
ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς,  
 Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 
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ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των  
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
4) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 
5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έξη (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε  άλλη παρόµοια διαδικασία. 
6) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 
διακήρυξης, της µελέτης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός, τιµολόγιο, γενική 
συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) και ότι τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του 
σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου και ότι είναι συνεπής στην 
εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν 
γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα. 
7) Υπεύθυνη δήλωση ότι εκτελούν  εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού και διαθέτουν το απαιτούµενο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την 
εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.  
 
 
Β. Οι αλλοδαποί: 
1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας διακήρυξης 
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (2) και (5) του εδαφίου Α΄ της παραγράφου αυτής. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης . 
4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
5) Τα δικαιολογητικά 3 και 4 του εδαφίου Α΄ (που ισχύουν για τους Έλληνες 
Πολίτες). 
 
Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση 
καθώς επίσης πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που να εγκρίνει την συµµετοχή 
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στον διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπό τους (αν δεν προβλέπεται από το 
καταστατικό) για την επίδοση της προσφοράς 
 
∆.  Οι Συνεταιρισµοί-ενώσεις-κοινοπραξίες: 
1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας.  
2) Τα δικαιολογητικά 2,3 και 5 του  εδαφίου Α΄ (που ισχύουν για τους Έλληνες 
Πολίτες). 
3) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (µόνο για 
συνεταιρισµούς). 
 
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Σε περίπτωση 
συµµετοχής κοινοπραξίας ή ένωσης απαιτείται επιπλέον συµβολαιογραφικό έγγραφο 
διορισµού ως εκπροσώπου της κοινοπραξίας ή της ένωσης για την κατάθεση της 
προσφοράς. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. 
Για τους συµµετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. 

 
 

                                                            Άρθρο 7ο 
                                                            Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Για το σύνολο του προϋπολογισµού 
της παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ανέρχεται 
σε  δύο χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα ευρώ και οχτώ λεπτά (2.270,08 €). 

Στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  
1. Η ηµεροµηνία έκδοσης  
2. Ο εκδότης  
3. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ΟΕΠΑΠ-
∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου)  
4. Ο αριθµός της εγγύησης  
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
6. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του παρόχου των υπηρεσιών υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση  
 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη.  
 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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   Πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 28 / 1980, για ποσό ίσο 
µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

 
 

                Άρθρο 8ο  
 Τρόπος Σύνταξης και υποβολής των Προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία  και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13  
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*( υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα]. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 
περιλαµβάνονται: 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή 
αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

Στον συγκεκριµένο υποφάκελο εκτός των άλλων, θα επισυνάπτονται επί 
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 
3863/2010 : 
1. Ο αριθµός των εργαζοµένων 
2. Οι ηµέρες και ώρες εργασίας 
3. Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι αντίγραφο 
της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται 
4. Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές των εργαζοµένων. 
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 
6. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
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µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι 
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του). Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 
υποβάλει µία µόνο προσφορά. Στον υποφακέλο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι  πρέπει 
να αναρτήσουν οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η τεχνική 
τους επάρκεια. 

 
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται 
η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. µε την προσφερόµενη Τιµή 
(Σηµειώνεται ότι στην προσφερόµενη τιµή δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ). Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Προσφορές για µέρος των ζητούµενων δεν γίνονται δεκτές.  
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Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Οι 
προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους 
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους.  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης  εξήντα (60) επιπλέον 
µέρες.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο του παραπάνω αναφερόµενου 
απρρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου 
στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι 
πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις 
βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι 
µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η υποβολή τους 
στην αγγλική γλώσσα.  

 
Άρθρο 9ο 

Τιµή προσφοράς 
 Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ, θα αναγράφεται αριθµητικώς 

και  θα αφορά το σύνολο των ωρών για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ, η οποία δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του κόστους 
µισθοδοσίας  όπως ορίζονται τεχνικές προδιαγραφές, για διάστηµα 12 µηνών ή µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού (σύµφωνα µε την µελέτη που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέλος της παρούσας διακήρυξης).  

Η προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που ορίζεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 
 

                                                                  Άρθρο 10ο   
Τρόπος πληρωµής-κρατήσεις 

Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται ανά µήνα, µε την αποστολή από τον 
ανάδοχο σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών  και κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως 
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών του ∆ΟΕΠΑΠ-
∆ΗΠΕΘΕ, για την καλή εκτέλεση του έργου του προηγούµενου µηνός. 

Μαζί µε το εκάστοτε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα καταθέτει 
στην Αναθέτουσα Αρχή και την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) ΙΚΑ. 

Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµής. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη, κρατήσεις 
καθώς και κάθε άλλη οικονοµική επιβάρυνση που ισχύει κατά το χρόνο πληρωµής. 

 
 

                                                              Άρθρο 11ο  
                              Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών            

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 
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π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
  Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 
  Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
  Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. 
  Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των 
τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
 

                                                               Άρθρο 12ο  
Ηλεκτρονική αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

  Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 
και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 
χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
Για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, προκειµένου να κριθεί εάν 
αυτό είναι συµφέρον ή όχι για την αναθέτουσα αρχή, λαµβάνονται υπ’ όψη τα 
παρακάτω στοιχεία: 
α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις ζητούµενες προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
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β. Η προσφερόµενη τιµή στο σύνολο, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και µε την τρέχουσα στην αγορά τιµή καθώς και τις 
γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά για όµοια ή παρεµφερή υπηρεσία. 
γ.  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη 
προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση 
αποφασίζει το ∆.Σ. του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου Βόλου. 

 
 

Άρθρο 13ο 
Ενστάσεις 

1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του 
ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικώς ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο κατά την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι 
και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στο ∆.Σ. του Οργανισµού, που τελικά αποφαίνεται. 
2.Οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆.Σ. του Οργανισµού και οι αποφάσεις τους που 
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 
226 του Ν. 3852/2010. 
3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
4.Ενστάσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή 

 
 
 

Άρθρο 14ο 
Κατακύρωση-Σύµβαση 

Μετά την έγκριση της κατακυρωτικής απόφασης από τον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας, ο ανάδοχος της προµήθειας έχει υποχρέωση όπως µέσα σε προθεσµία 
όχι µεγαλύτερη  των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του 
διαγωνισµού και την κατακύρωσή του στο όνοµα αυτού, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
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Η σύµβαση που συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο, θα περιλαµβάνει τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης σε συνδυασµό µε την προσφορά καθώς και 
συµπληρωµατικούς όρους. 

Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπο 
του και από τον Πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία από 
την οποία διέπεται. 

Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού και προ αυτής, ο ανάδοχος θα 
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από άλλη όµοια της, καλής 
εκτέλεσης της εργασίας που θα αναφέρονται στην εµπρόθεσµη εκτέλεση και στην 
ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της σύµβασης . 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 
κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των κτιρίων, θεωρηµένη 
από την Επιθεώρηση Εργασίας. Για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους θα υποβάλλεται 
και άδεια εργασίας. 

Σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης της εργασίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ν.Π.∆.∆. µπορεί να υποβάλλει κυρώσεις κατά την κρίση του. 

Η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον χορηγητή θα κρατείται από αυτά 
που δικαιούνται να λάβει ή να εκπίπτει από την εγγύηση του. 

Επίσης ο εργολάβος µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση 
παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της προσφοράς ή του 
συµφωνητικού, οπότε η εγγύηση του περιέρχεται στο Ν.Π.∆.∆  «∆ΟΕΠΑΠ-
∆ΗΠΕΘΕ». 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο 
προγενέστερα συνταχθέν ή ανταλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να 
ληφθεί υπ' όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. 

Εάν ο ανάδοχος της εργασίας δεν προσέλθει µέσα στο παραπάνω οριζόµενο 
χρόνο προθεσµίας, που αναφέρεται στο παρών άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης, 
εφαρµόζονται κατ' αυτού οι από το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.∆. 28/80 προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 
      Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες ή µέχρι εξάντλησης του συµβατικού ποσού. 

 
 

     Άρθρο 15ο 
                      Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Οι εργασίες καθαρισµού θα γίνονται εντός ωρών που λειτουργούν οι 

Υπηρεσίες του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ  και κατά τη διάρκεια του προγράµµατος όπως 
θα διαµορφώνονται και θα είναι επιτρεπτό, να γίνονται οι εργασίες από τους 
προϊσταµένους της κάθε υπηρεσίας. 

Η καθαριότητα θα γίνεται µέσα στις ώρες λειτουργίας για να είναι οι χώροι 
καθαροί ανά πάσα στιγµή ή σε ειδικές περιπτώσεις (θέατρα, µουσεία κ.λ.π.) όπως 
κρίνεται απαραίτητο ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε χώρου και κατόπιν 
συνεννόησης µε τον προϊστάµενο  των τµηµάτων.   

Ο µειοδότης εργολάβος υποχρεούται να αναρτά κατάσταση σε κάθε κτίριο 
που καθαρίζεται, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των ατόµων και οι ώρες που 
θα απασχολούνται καθηµερινώς στα κτίρια ώστε να υπάρχει άψογος καθαρισµός µε 
τη σωστή εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών. ( Ο αριθµός των ατόµων που θα 
αναφέρεται στην προσφορά είναι δεσµευτικός για τον µειοδότη και µε τη µη τήρηση 
του όρου αυτού ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος) 
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Ο µειοδότης εργολάβος υποχρεούται να αναλάβει την καθαριότητα των 
χώρων εσωτερικών και εξωτερικών που περιγράφονται στις Τεχνικές Περιγραφές. 
Σηµείωση 1η: Ο «∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» του ∆ήµου Βόλου έχει το δικαίωµα 
µεταβολής των ωρών καθαριότητας ανά δοµή αν:  

α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δοµής 
β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δοµής 
γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισµό της δοµής ανά εκδήλωση (π.χ. 
θέατρα ∆ήµου Βόλου).  

 
 

               Άρθρο 16ο 
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρείχε τις 
προβλεπόµενες  υπηρεσίες, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των νόµων.  

Ο  ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση, όταν η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η παροχή των υπηρεσιών δεν 
ολοκληρώθηκε µε ευθύνη του φορέα, αφού δεν παραδόθηκαν τα στοιχεία εγκαίρως 
στον ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 17ο 
Έλεγχος ποιότητας 

Γίνεται από τους  προϊσταµένους των Υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆. 
 
 

Άρθρο 18ο    
 Επίλυση διαφορών 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια 
της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Σε περιπτώσεις διαφωνιών, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά 
δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια του Βόλου. 

 
 
 

Άρθρο 19ο 
Λήψη πληροφοριών 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες από το Τµήµα Προµηθειών, της ∆/νσης Οικονοµικών, του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ 
του ∆ήµου Βόλου, ∆/νση: Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη (Κτίριο «Μεταξουργείο»), Τ. 
Κ. 38446 , αρµόδια υπάλληλος: κ. Μαστρογιάννη Μαρία τηλ: 24210 91194 φαξ: 
24210 91196, e-mail: promithies.doepap@gmail.com. 
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Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη 
συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου 
Βόλου στο διαδίκτυο www.doepap.gr. 

 
 
 

Άρθρο 20ο 
∆ηµοσίευση-Τοιχοκόλληση 

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης µε φροντίδας του αρµοδίου Τµήµατος: 
θα σταλεί προς τοιχοκόλληση 

α) Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του 
νοµικού προσώπου ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου  (Μεταξουργείο, 
Αναπαύεσως-Καραµπατζάκη) . 

β)  Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο του Νοµικού Προσώπου. 
γ)  Θα δηµοσιευθεί δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας σε 

έξι  (6) εφηµερίδες, εκ των οποίων θα είναι δύο (2) ειδικές εφηµερίδες ∆ηµοπρασιών, 
δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας τοπικές, µία (1) εβδοµαδιαία τοπική και στην  
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται 
από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της 
δηµοπρασίας, των δηµοσιεύσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των 
νόµων, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση απ’ αυτόν που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, πριν την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Ηλεκτρονικός δηµόσιος ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την ανάδειξη Συνεργείου 
Καθαρισµού Κτιρίων, για τον καθαρισµό των κτιρίων του ∆ηµοτικού Οργανισµού 
Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 
σύµβασης και για δώδεκα  (12) µήνες (ένα (1) έτος), µε  συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσό των  εκατό δέκα τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (113.504,00 €) πλέον Φ.Π.Α., (ήτοι σύνολο 139.609,92 
€  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6274.100 
του προϋπολογισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου Βόλου έτους 2015 
και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2016 και µε Κωδικό CPV 90911200-8. 

Αναλυτικά η κατανοµή των ωρών ανά ∆ιεύθυνση του νοµικού προσώπου  
παρατίθενται ακόλουθα : 

 
 
1) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 

 

α/α 
Υπηρεσίες 
προς 

καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Απαιτούµενες 
επισκέψεις  - ηµέρες ανά 
εβδοµάδα(εξαιρουµένων 
Σαββατοκύριακων & 

Αργιών) 

Ώρες 
απασχόλησης 
κατ’ άτοµο 
ανά επίσκεψη 

- ηµέρα 

Σύνολο 
ωρών ανά 
έτος (53 
εβδοµάδες  
περίπου) 

1 

Μεταξουργείο 
(Αναπαύσεως  

µε 
Καραµπατζάκη) 

1200τ.µ. 5 φορές την εβδοµάδα 
1 άτοµα 4 

ώρες 
απασχόληση 

1060 ώρες 

 
 
 
2) ∆ιεύθυνση Αρχείων και Μουσείων  
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α/α 
Υπηρεσίες 
προς 

καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Απαιτούµενες 
επισκέψεις  - ηµέρες ανά 
εβδοµάδα(εξαιρουµένων 
Σαββατοκύριακων & 

Αργιών) 

Ώρες 
απασχόλησης 
κατ’ άτοµο 
ανά επίσκεψη 

- ηµέρα 

Σύνολο 
ωρών ανά 
έτος (53 
εβδοµάδες  
περίπου) 

1 
Βιβλιοθήκη   
Ν.Αγχιάλου     

(Κασνέτη 63) 

120 τ.µ. 
µε πατάρι 

1 ηµέρα ανά 
δεκαπενθήµερο 

1 άτοµο Χ 2 
ώρες 

απασχόληση 
53 ώρες 

2 

Μουσείο 
Μακρινίτσας 

(κάτω από την 
κεντρική 
πλατεία) 

419,18 
τ.µ. 

(σε τρείς 
ορόφους) 

1 ηµέρα την εβδοµάδα 
2 άτοµα Χ2 

ώρες 
απασχόληση 

212 ώρες 

3 

Μουσείο 
Πορταριάς  
(στροφή για 
Μακρινίτσα, 
κάτω από το 
∆ηµαρχείο) 

396 τ.µ. 
(σε δύο 
ορόφους) 

1 ηµέρα την εβδοµάδα 
2 άτοµα Χ 2 

ώρες 
απασχόληση 

212 ώρες  

4 

Μουσεία 
Κατηχώρι  + 
Ελαιοτριβείο 

(τέρµα ΚΤΕΛ) 

192,74 
τ.µ. + 

78,48 τ.µ. 

Από Ιούνιο έως 
Φεβρουάριο 

ανά 15 ηµέρες  
Από Μάρτιο έως Μάιο 
1 ηµέρα την εβδοµάδα 

2 άτοµα Χ 2 
ώρες 

απασχόληση 
168 ώρες  

5 

Πινακοθήκη 
Χρ. Ζώγια 
(Βλαχάβα - 

Γαζή, Βόλος) 

80 τ.µ. 
Ανά 15 ηµέρες   
(48 εβδοµάδες) 

1 άτοµο Χ 2 
ώρες 

απασχόληση 
48 ώρες 

6 

Μουσείο Εθ. 
Αντίστασης 
 (Χρ.Λούλη 

33α-Κρήτης, Ν. 
Ιωνία) 

223,8 τ.µ. 
(σε τρείς 
ορόφους) 

Ανά 15 µέρες 
(44 εβδοµάδες) 

! άτοµο Χ 3 
ώρες 

απασχόληση 
66 ώρες 

7 
Αρχοντικό  

Ζαφειρίου  (Αγ. 
Ονούφριος) 

440 τ.µ. 
(σε τρείς 
ορόφους) 

1 φορά το µήνα   
2 άτοµα Χ2,5 

ώρες 
απασχόληση 

60 ώρες 

8 
Κτήριο  Σπίρερ 
(Μικρασιατών 
81- Βασσάνη) 

500 τ.µ. 4 φορές την εβδοµάδα 
1 άτοµο Χ2,5 

ώρες 
απασχόληση 

530 ώρες 

9 
 

Βιβλιοθήκη Ν. 
Ιωνίας 

(Αναπαύσεως  
µε 

καραµπατζάκη) 
– Μουσείο 

Μεταξουργίας 

300τ.µ. 
1 φορά την εβδοµάδα 

(48 εβδοµάδες) 

1 άτοµο Χ 2 
ώρες 

απασχόληση 
96 ώρες 

10 
Μουσείο 

Πόλης (Φερών 
17) 

1500τ.µ. 6 ηµέρες την εβδοµάδα 
1 άτοµο Χ 2,5 

ώρες 
απασχόληση 

795 ώρες 

11 
Εκθετήριο 
∆ράκειας 

60 τ.µ. 1 φορά το µήνα 
2 άτοµαΧ2.5 

ώρες 
60 ώρες 

    Σύνολο 2300 
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3) ∆ιεύθυνση Αθλητισµού 
 

α/α 
Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Απαιτούµενες 
επισκέψεις  - ηµέρες ανά 
εβδοµάδα(εξαιρουµένων 
Σαββατοκύριακων & 

Αργιών) 

Ώρες 
απασχόλησης 
κατ’ άτοµο 
ανά επίσκεψη 

- ηµέρα 

Σύνολο 
ωρών ανά 
έτος (53 
εβδοµάδες  
περίπου) 

1 
Αθλ. Κέντρο 
(Γ.∆ήµου µε 

Μεταµορφώσεως) 
600 τ.µ. 3 ηµέρες  

1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

2 
Αδαµόπουλος 
(Ρ.Φεραίου µε 
Γλαύστονος) 

1500 τ.µ. 4 ηµέρες 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

424 ώρες 

3 
Βασδέκειο 

(Χαλκηδόνος µε 
Μυτηλήνης) 

500 τ.µ. 3 ηµέρες 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

4 
Κλειστό Ν.Ιωνίας 
(∆οξοπούλου µε 

Μερκούρη) 
1500 τ.µ.. 4 ηµέρες 

1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

424 ώρες 

5 
Καραγάτς Τέρµα 

Κύπρου µε 
κατράκη) 

1000 τ.µ. 3 ηµέρες 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

6 

ΕΑΚ – Στάδιο 
Κλειστό – 

Σκοπευτήριο –
Κολυµβητήριο   

(Σταδίο 1) 

 8600 τ.µ. 6 ηµέρες 
1 άτοµο 6 ώρες 
απασχόληση 

1908 ώρες 

7 
Κωπηλατήριο       
(Ακτή ΝΟΒ) 

500 τ.µ. 1 ηµέρα 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

106 ώρες 

8 

 

Τέννις Ν.Ιωνίας 
(∆οξοπούλου µε 

Σπανούλη) 
140τ.µ. 1 ηµέρα 

1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

106 ώρες 

9 
Κλειστό 

Πορταριάς 
1000 τ.µ. 

53 φορές το χρόνο και 
Σαββατοκύριακα 

1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

106 ώρες 

10 
∆. Στάδιο 

Νεάπολης (Τέρµα 
Νεαπόλεως) 

400 τ.µ. 2 ηµέρες 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

212 ώρες 

11 Κολυµβητήριο 
Ν.Ιωνίας    

900 τ.µ. 5 ηµέρες 1 άτοµο 5 ώρες 1325 ώρες 
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(∆οξοπούλου 35) απασχόληση 

12 Ξενώνες 1700 τ.µ. 6 ηµέρες 
1 άτοµο 3 ώρες 
απασχόληση 

954 ώρες 

13 
Εκθεσιακό 
Κέντρο 1443 τ.µ. 

3 ηµέρες 
1 άτοµο 2 ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

    Σύνολο 6837 ώρες 

 
 
4) ∆ιεύθυνση Πολιτισµού 
 

α/α Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Απαιτούµενες 
επισκέψεις  - ηµέρες 

ανά εβδοµάδα 
(εξαιρουµένων 

Σαββατοκύριακων & 
Αργιών) 

Ώρες 
απασχόλησης 
κατ’ άτοµο 

ανά 
επίσκεψη - 
ηµέρα 

Σύνολο 
ωρών ανά 
έτος (53 
εβδοµάδες  
περίπου) 

1 
Σχολή Χορού 

(Κουταρέλια-Ρήγα 
Φεραίου) 

430 τ.µ. 5 ηµέρες 
1 άτοµο 3 

ώρες 
απασχόληση 

795 ώρες 

2 
Αχίλλειο 

(Κουµουνδούρου-
Ιάσωνος) 

629 τ.µ. 2 ηµέρες 
1 άτοµο 3 

ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

3 

Π. Ηλεκτρική 
(Κουταρέλια µε 
Ρήγα Φεραίου- 
Χατζηαργύρη) 

500 τ.µ. 
7 ηµέρες και 

Σαββατοκύριακα 

1 άτοµο 2 
ώρες 

απασχόληση 
742 ώρες 

4 

Ανοιχτό Θέατρο 
«Μ.Μερκούρη» 
Βόλου(Πλατεία 
Ρήγα Φεραίου) 

2500 τ.µ.. 
100  φορές το χρόνο 
και Σαββατοκύριακα 

2 άτοµα 3 
ώρες 

απασχόληση 
600 ώρες 

5 
Ανοιχτό Θέατρο 

Ν.Ιωνίας 
(Ελικοδρόµιο) 

1500 τ.µ. 
80 φορές  το χρόνο 
και Σαββατοκύριακα 

2 άτοµα 2 
ώρες 

απασχόληση 
320 ώρες 

6 

Πολιτιστικό 
Κέντρο Ν.Ιωνίας 

(Μανδηλαρά- 
Σταδίου) 

700 τ.µ. 3 ηµέρες 
1 άτοµο 2 

ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

7 

Ε.Ε.Τ. Καραγάτς 
(Κουντουριώτου-

Ολυµπιονίκη 
Αγνώντα) 

1200 τ.µ. 2 ηµέρες 
1 άτοµο 3 

ώρες 
απασχόληση 

318 ώρες 

8 

∆ηµοτικό Ωδείο 
Βόλου 

(Μεταµορφώσεως 
1 - 4) 

710 τ.µ. 5 ηµέρες 

1 άτοµο 2 
ώρες 

απασχόληση 
για 10 µήνες 

440 ώρες           
(44 εβδ/δες) 

9 
 

Κέντρο Τέχνης 
Ντε Κίρικο 

(Μεταµορφώσεως 
651,52 τ.µ. 2 ηµέρες 

1 άτοµο 2 
ώρες 

απασχόληση 

140 ώρες 
(35 

εβδοµάδες 
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3) για 8 µήνες περίπου) 
    Σύνολο 3991 

 
 
Χρειάζονται συνεργεία στελεχωµένα µε απολύτως κατάλληλο ειδικευµένο 

εργατοτεχνικό προσωπικό. Τα άτοµα που θα εργάζονται στις Υπηρεσίες του 
Οργανισµού θα είναι υγιή, αρτιµελή που θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση ιατρού, και 
βιβλιάριο υγείας ευπρεπώς ενδεδυµένα και θα τηρούν κανόνες υγιεινής σε όλους τους 
τοµείς. 

Οι εργασίες θα γίνονται στο πρόγραµµα λειτουργίας των Υπηρεσιών για 
συνεχή καθαριότητα των χώρων καθηµερινά από ∆ευτέρα – Παρασκευή και 
Σαββατοκύριακο αν απαιτείται από την δοµή. 

Οι εργασίες που δεν γίνονται σωστά θα επαναλαµβάνονται µε επιβάρυνση του 
εργολάβου. 

Ο µειοδότης εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα 
συµβεί κατά τον καθαρισµό ή τον ευπρεπισµό στο προσωπικό του, καθώς και οι 
ζηµιές που θα προκαλέσει το προσωπικό του συνεργείου θα βαρύνουν αυτόν. 

Ο υπεύθυνος που θα ορίσει ο εργολάβος και θα αναλάβει την εποπτεία του 
προσωπικού του δηλ. την καλή εκτέλεση της εργασίας, µέτρα ασφαλείας και γενικά 
συµπεριφοράς των εργαζοµένων στις Υπηρεσίες του Οργανισµού θα είναι για την 
άµεση επέµβασή του σε περίπτωση προβλήµατος. 
 
 
Ανακεφαλαιώνοντας:  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α ∆ιεύθυνση 
Σύνολο 
Ωρών 

Ενδεικτική 
τιµή ανά 
ώρα χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. Φ.Π.Α  23% 

Τελικό 
Σύνολο ανά 
∆/νση 

1 

∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών 

& 
Οικονοµικών 1.060 8,00 € 8.480,00 € 1.950,40 € 10.430,40 € 

2 

∆ιεύθυνση 
Αρχείων και 
Μουσείων 2.300 8,00 € 18.400,00 € 4.232,00 € 22.632,00 € 

3 
∆ιεύθυνση 
Αθλητισµού 6.837 8,00 € 54.696,00 € 12.580,08 € 67.276,08 € 

4 
∆ιεύθυνση 
Πολιτισµού 3.991 8,00 € 31.928,00 € 7.343,44 € 39.271,44 € 

  

Γενικό 
Ολικό 
Σύνολο 14.188 8,00 € 113.504,00 € 26.105,92 € 139.609,92 € 

 
 

Η συνολική διάρκεια του ανοικτού ∆ιαγωνισµού είναι 12 µήνες (1 έτος) και η 
συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10-6274.100 για τα οικονοµικά έτη 2015 και 
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2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για το σύνολο των δοµών είναι 139.609,92 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο «∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» του ∆ήµου Βόλου έχει το δικαίωµα µεταβολής των 
ωρών καθαριότητας ανά δοµή αν:  

α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δοµής 
β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δοµής 
γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισµό της δοµής ανά εκδήλωση (π.χ. 
θέατρα ∆ήµου Βόλου).  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται ανάλογη µείωση του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού που αφορά την αντίστοιχη δοµή. 
 
Σηµείωση 1η: στην οικονοµική προσφορά αν το αναγραφόµενο κόστος µισθοδοσίας 
του προσωπικού σύµφωνα µε τις παρεχόµενες εργατοώρες είναι κάτω του νοµίµου 
που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία (κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας 
υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε ισχύ) θα 
έχει σαν αποτέλεσµα την απόρριψη τέτοιων προσφορών. 
 
 
           Η συντάκτρια                                             Η προϊσταµένη  της ∆/νσης  

     ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 
   
 
                                                                      
    Μαστρογιάννη Μαρία                                        Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 
 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δεν αποτελεί στοιχείο της µελέτης, είναι 
ενδεικτικός ως προς το ύψος µόνο της συνολικής δαπάνης. 
 

Η ισχύς της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) 
µήνες  (1 έτος) 
 
 
Α. Καθηµερινά  
 
 

Γραφεία - Αίθουσες συναντήσεων 

□ Αποκοµιδή απορριµµάτων, άδειασµα καλαθιών αχρήστων, τοποθέτηση 
πλαστικής σακούλας και µεταφορά αυτών στους κάδους του ∆ήµου. 

□ Καθαρισµός των οριζόντιων επιφανειών των γραφείων µε απορροφητικό 
ύφασµα εµποτισµένο σε διάλυµα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 

□ Τοπική αφαίρεση των αποτυπωµάτων και λεκέδων από τις κάθετες 
επιφάνειες (πόρτες, τζάµια, έπιπλα, τοίχους, κλπ). 

□ Σκούπισµα - σφουγγάρισµα του δαπέδου στα σηµεία µεγάλης 
κυκλοφορίας, καθώς και όπου υπάρχει ανάγκη. 

 
 

Τουαλετών  προ – χώροι 
 

□ Πλύσιµο ειδών υγιεινής. 
□ Πλύσιµο πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται 

απαραίτητο. 
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□ Καθαρισµός καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις 
χρωµίου. 

□ Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων. 

□ Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού µε δαπάνη του 
Αναδόχου. 

□ Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων.  
  

 
Β. Εβδοµαδιαία 
 

□ Σκούπισµα και σφουγγάρισµα του computer-room µε την παρουσία 
υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

□ Επιµεληµένος καθαρισµός των τηλεφωνικών συσκευών και απολύµανση 
αυτών µε την χρήση οινοπνεύµατος. 

□ Καθαρισµός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και    
                  ντουλαπιών. 

□ Ξαράχνιασµα των χώρων. 
□ Σφουγγάρισµα και απολύµανση ανελκυστήρων. 
□ Καθαρισµός αύλειων χώρων 

 
Γ. ∆εκαπενθήµερο 

□ Γενικός καθαρισµός τουαλετών. 
□ Ξεσκόνισµα διακοσµητικών και πινάκων ζωγραφικής.  
□ Καθαρισµός των κάγκελών από τις σκάλες. 
 

 
∆.  Μήνα 
 

□ Καθαρισµός των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά και 
των εσωτερικών διαχωριστικών. 

□ Σκούπισµα µε την χρήση απορροφητικής µηχανής των υφασµάτων 
επιφανειών των καρεκλών. 

□ Καθαρισµός εκθεµάτων µουσείων 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου αποκλειστικά στεγνό καθάρισµα όλων 
των εσωτερικών χώρων πλην των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) 
 
 

Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιµοποιούνται θα παρέχονται 
αποκλειστικά από τον ανάδοχο και πρέπει να είναι κατάλληλα, πιστοποιηµένα και σε 
κάθε περίπτωση φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τον χρήστη. Ο 
εξοπλισµός του αναδόχου πρέπει να  περιλαµβάνει επαγγελµατικού τύπου εργαλεία 
καθαριότητας. 

Τέλος, σε κάθε δοµή θα υπάρχει αναρτηµένο µηνιαίο παρουσιολόγιο, το 
οποίο θα υπογράφει ο επικεφαλής του συνεργείου και θα πιστοποιεί υπογράφοντας 
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και ο υπεύθυνος της δοµής. Τα παρουσιολόγια θα  παραδίδονται στο τέλος κάθε 
µήνα, στην επιτροπή καλής εκτέλεσης της κάθε ∆/νσης.   

 
         Η συντάκτρια                                               Η προϊσταµένη  της ∆/νσης  
                                                                  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 
   
 
                                                                      
   Μαστρογιάννη Μαρία                                             Αποστολίδου Σοφία 

 


