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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ  υποβολισ προςφορϊν για τθν απευκείασ ανάκεςθ παροχισ 
                 υπθρεςιϊν  κακαριότθτασ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ». 
 
ΧΕΣ: Η αρικ. 2814.1-1/10/2022/13-01-2022 (ΑΔΑ:9ΟΠΟ4653ΠΩ-Ν0Ξ /ΑΔΑΜ:22REQ009919548) Απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

1. Σο Κζντρο τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ραδιοτθλεγραφθτϊν – Ραδιοθλεκτρονικϊν), ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ςε 
ςυνζχεια ανωτζρω ςχετικισ, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό που διενεργεί,  
με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ,  για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, για τθν κάλυψθ 
αναγκϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, τεφχοσ τεχνικϊν απαιτιςεων. Η διάρκεια των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν εκκινεί από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με θμερομθνία λιξθσ τθν 
31-01-2023.  

2. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ζωσ το ποςό των δϊδεκα χιλιάδων ευρϊ #12.000,00€# , 
το οποίο αναλφεται ςε: 11.000,00€ για ζντεκα μινεσ του ζτουσ 2022 και 1.000,00€ για ζνα μινα ζτουσ 
2023,  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και λοιπϊν νομίμων κρατιςεων. 

3. Η  καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ είναι θ 20-01-
2022, και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν Γραμματεία του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ, όπου και κα εξεταςτεί δθμόςια, ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραγράφου Χ ςτο επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα  
τεφχοσ.   
            4. Η υποβολι προςφοράσ τεκμαίρει τθν εκ μζρουσ του προςφζροντοσ πλιρθ γνϊςθ τθσ 
διαμόρφωςθσ και κατάςταςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ. Επικεϊρθςθ των χϊρων, 
μζχρι και δφο (2) μζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είναι δυνατι,  κατόπιν 
ςυνεννοιςεωσ με το Γραφείο Επιςταςίασ  ΚΕΕΝ ΡΗ –ΡΕ, ςτο τθλ. κζντρο: 210-5570450. Οι 
ενδιαφερόμενοι δφναται να επικοινωνοφν με τθν Τπθρεςία μασ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ  
για τθν παροχι οποιαςδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθσ.   

5. Η παροφςα Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν,  κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ, 
ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα του  ΤΝΑΝΠ ςτθν διεφκυνςθ https://www.ynanp.gr/  και ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΚΕΕΝ ΡΗ –ΡΕ, ςτθν διεφκυνςθ http://kesen.hcg.gr/, από τισ οποίεσ μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να 
τθν παραλάβουν.  

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Επιςυνάπτεται: 
Σεφχοσ Σεχνικϊν Απαιτιςεων (ςελ. 09)                                           ΑΝΣΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ 

 

                      ΑΔΑΜ:22PROC009924505 
                    ΑΔΑ: 6ΛΧΠ4653ΠΩ-ΦΞΜ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑ  &  ΝΗΙΩΣΙΚΗ  ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αςπρόπυργοσ, 14/01/2022 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Αρικ. Πρωτ. : 2833.12-1/ 16 /2022 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ   
ΚΕΕΝ ΡΗ –ΡΕ   
Γραφείο : Προμθκειϊν   
Σαχ. Δ/νςθ : Παραλία Αςπροπφργου   
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ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

το παρόν τεφχοσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και όχι 
πζραν τθσ 31-01-2023, για τθν κάλυψθ αναγκϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΚΕΕΝ ΡΗ – ΡΕ.  

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των χιλίων ευρϊ #1.000,00€# ανά μινα (12μινεσ 
Χ1.000,00€) ιτοι δϊδεκα χιλιάδεσ  ευρϊ #12.000,00€# και κα χρθματοδοτθκεί: 

Α) ζωσ το ποςό των ζντεκα ευρϊ #11.000,00€# (11 μινεσ Χ 1.000,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου φόρου και 
λοιπϊν νομίμων κρατιςεων ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Κ.Α. 0419/Α «ΑΜΟΙΒΕ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤ 
ΕΚΣΕΛΟΤΝ ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ» του Προχπολογιςμοφ 
Παγίασ Προκαταβολισ ΚΝΕ, ζτουσ 2022 που τθρείται ςτθν ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ και  

Β) ζωσ το ποςό εγκεκριμζνθσ προανάλθψθσ ποςοφ φψουσ χιλίων ευρϊ #1.000,00€# (1 μινασ Χ 1.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου φόρου και λοιπϊν νομίμων κρατιςεων ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Κ.Α. 0419/Α 
«ΑΜΟΙΒΕ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΟΤΝ ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ» του Προχπολογιςμοφ Παγίασ Προκαταβολισ ΚΝΕ, ζτουσ 2023 του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ. 

ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  

IV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (CPV: 90911200-8) 

Η παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΚΕΕΝ ΡΗ-ΡΕ 
αφορά αυτόνομο διϊροφο κτίριο ςυνολικισ ςτεγαςμζνθσ επιφάνειασ 1.506 τ.μ.,  το οποίο εδρεφει ςτθν 
Παραλία Αςπροπφργου.  

V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. Απαιτείται ο οριςμόσ του υπευκφνου του ςυνεργείου κακαριςμοφ. Η διλωςθ 
αυτι κα υποβάλλεται από τθν υποψιφιο Ανάδοχο μαηί με τθν κατατεκείςα Σεχνικι 
προςφορά. 

ΝΑΙ 

1.2. Απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων εκπροςϊπων των 
Τποψιφιων Αναδόχων του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνει: 

α)Σθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ εκ μζρουσ του των διατάξεων τθσ Εργατικισ 
νομοκεςίασ, δθλαδι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 
δφναται να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμζνων από τθν οικεία ςυλλογικι ςφμβαςθ  
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,   

 β)τθν τιρθςθ του ωραρίου των εργαηομζνων, 
 γ)τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων, 
 δ) τθν τιρθςθ των όρων υγιεινισ και αςφάλειάσ τουσ , 
 ε) τθν τιρθςθ των διαλαμβανομζνων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ των οδθγιϊν ΕΟΔΤ  
    (ΚΠ 20550/2020-23/09/2020).  
ςτ) αποδζχεται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

Η διλωςθ αυτι κα υποβάλλεται από τθν υποψιφιο Ανάδοχο μαηί με τθν 
κατατεκείςα Σεχνικι προςφορά. 

ΝΑΙ 
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1.3. Με τθν Σεχνικι προςφορά να δθλϊνεται θ κατανομι (αρικμόσ)  του προςωπικοφ 
που κα απαςχολθκεί. Η εν λόγω κατάςταςθ ςυμπλθρωμζνθ με ςτοιχεία των ατόμων 
που απαςχολοφνται, κα προςκομιςτεί με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

ΝΑΙ 

1.4. O ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει ανελλιπϊσ το ςυμφωνθμζνο 
αρικμό προςωπικοφ για τθν κακαριότθτα των αντίςτοιχων εγκαταςτάςεων και να 
αναπλθρϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τουσ υπαλλιλουσ του που απουςιάηουν για 
οποιοδιποτε λόγο (άδεια, αςκζνεια κ.λπ.) και γενικότερα, να καλφπτει τα κενά από 
αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων με 
τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν του ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ε περίπτωςθ 
αςκζνειασ κατά τθν ϊρα τθσ υπθρεςίασ των εργαηομζνων ι αν τυχόν κρικοφν 
ακατάλλθλοι από τθν ανακζτουςα αρχι, κα υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ 
αντικατάςταςισ τουσ από ςυναδζλφουσ τουσ, οι οποίοι κα ζχουν τθ ςχετικι όμοια 
επαγγελματικι ιδιότθτα, αςφάλιςθ και προςόντα. ε κάκε περίπτωςθ, ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθν Τπθρεςία που παρακολουκεί τθ ςφμβαςθ. 

ΝΑΙ 

1.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό κακαριότθτασ που κα 
απαςχολθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γνωρίηει πολφ καλά τθν ελλθνικι 
γλϊςςα, είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά απζναντι ςε 
τρίτουσ και ςτο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ, διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ 
και υγιεινισ, φζρει δε κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι. Ειδικότερα, κα 
εξαςφαλίηει τθν ομοιομορφία αυτισ, ωσ προσ το χρϊμα και τθν ποιότθτα, ϊςτε θ 
εμφάνιςθ του προςωπικοφ να είναι άριςτθ.  

ΝΑΙ 

1.6. Με τθν Σεχνικι Προςφορά να κατατεκεί Διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα και 
τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
φμβαςθσ. 

ΝΑΙ 

1.7. Η παραλαβι παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιρίων κα 
πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ  
του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ ανά μινα που κα εκδίδει πρωτόκολλο τμθματικισ παραλαβισ 
καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ. 

ΝΑΙ 

1.8. Σο προςωπικό του Γραφείου Επιςταςίασ του ΚΕΕΝ ΡΗ-ΡΕ διατθρεί το δικαίωμα 
να διενεργεί κακθμερινά επιτόπιουσ ελζγχουσ - αυτοψίεσ κατά τθν κρίςθ του ςτουσ 
χϊρουσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ΚΕΕΝ ΡΗ-ΡΕ, για τον ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ φμβαςθσ. 

ΝΑΙ 

1.9. Σο προςωπικό του Γραφείου Διαχείριςθσ είναι υπεφκυνο για τθν μθνιαία 
πλθρωμι του Αναδόχου μετά τθν ζκδοςθ του πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν επιτροπι Παραλαβισ του ΚΕΕΝ ΡΗ ΡΕ.  

ΝΑΙ 

1.10. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτισ εν λόγω βεβαιϊςεισ, κα 
πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
τθρικθκαν. 

ΝΑΙ 

1.11. Εκτόσ των επίςθμων αργιϊν, οι χρονικοί περίοδοι που δεν διεξάγονται 
μακιματα ςτο Κζντρο τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ραδιοτθλεγραφθτϊν – 
Ραδιοθλεκτρονικϊν)  είναι: 

 Από 23/12 ζωσ και τθν 06/01 

 Σων Σριϊν Ιεραρχϊν  

 Από Μ. Δευτζρα μζχρι και τθν Σρίτθ του Πάςχα 

 Από 20/07 ζωσ και τθν 31/08 
τα ανωτζρω διαςτιματα δεν κα απαιτείται θ κακθμερινι εκτζλεςθ εργαςιϊν 
κακαριςμοφ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ του Κζντρου.   
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2. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  

2.1. Ωσ προσ τον τεχνικό εξοπλιςμό κακαριςμοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
διακζτει κατ’ ελάχιςτον με μζριμνα ευκφνθ και δαπάνθ του: 

 Διπλό τροχιλατο καρότςι ςφουγγαρίςματοσ με βάςθ και χεροφλι, το οποίο κα 
διακζτει δφο κουβάδεσ χωρθτικότθτασ ζωσ 25 λίτρων με πρόςκετθ πρζςα 
ςτυψίματοσ . τον ζνα κουβά κα υπάρχει το διάλυμα υλικοφ κακαριότθτασ και 
ςτον άλλο κουβά κακαρό νερό για το ξζπλυμα τθσ ςφουγγαρίςτρασ.  

 Ηλεκτρικζσ ςκοφπεσ ξθρισ – υγρισ αναρρόφθςθσ.  

 άρωκρα ξθροφ κακαριςμοφ και αντίςτοιχα κοντάρια. 

 Φαράςια. 

 Κακαριςτιρεσ περςίδων. 

 φουγγαρίςτρεσ και αντίςτοιχα κοντάρια. 

 Γάντια οικιακοφ τφπου. 

 Απορροφθτικά πανιά κακαριότθτασ διαφόρων χρωμάτων τφπου WETTEX ( 
ςπογγοπετςζτασ ) και υφαςμάτινα πανιά κακαριότθτασ. 

 φουγγαράκια κακαριςμοφ διαφόρων χρωμάτων και διαφόρων τφπων. 

 Απορρυπαντικό τοίχων και δαπζδων, απορρυπαντικό τηαμιϊν, απορρυπαντικό 
και απολυμαντικό ειδϊν υγιεινισ, χλϊριο. 

 Ανκεκτικζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ και μεγάλεσ. 

ΝΑΙ 

2.2. Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
Τπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα και να είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ. 
Εφόςον απαιτθκεί επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ για τισ εργαςίεσ κακαριότθτασ κα 
προςφζρεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

ΝΑΙ 

2.3. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να διαςφαλίηει τθν ςυνεχι και 
αδιάλειπτθ τεχνικι υποςτιριξθ (επιςκευζσ, ανταλλακτικά και υλικά που είναι 
αναγκαία για τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ), με μζριμνα και δαπάνθ του ιδίου. 

ΝΑΙ 

2.4. Σα αναλϊςιμα υλικά του εξοπλιςμοφ (ςφουγγαρίςτρεσ, ςφουγγάρια, πανιά κ.α.) 
κα ανανεϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται.  

ΝΑΙ 

2.5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει και να χρθςιμοποιεί αναλόγωσ με τθν 
επιφάνεια κακαριςμοφ : 

1. Απορρυπαντικά κακαριςτικά δαπζδου 

2. Απορρυπαντικά κακαριςτικά δφςκολων ρφπων 

3. Τγρό κακαριςτικό υαλοπινάκων και κακρεπτϊν 

4. Αφαιρετικό αλάτων από βρφςεσ και είδθ υγιεινισ 

ΝΑΙ 

2.6.    Σα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι αναφερόμενα : 
1. Να είναι εγκεκριμζνα από επίςθμθ αρχι ( π.χ. Χθμείο του Κράτουσ , Ε.Ο.Φ.) 
2.  Σα απορρυπαντικά προϊόντα δεν κα είναι επιβλαβι για τθν υγεία, δεν κα  

αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και δεν κα προκαλοφν φκορζσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων.  

3. Σα προϊόντα κακαριςμοφ παρζχονται ςτο προςωπικό του ςυνεργείου ςτθν 
κανονικι τουσ ςυςκευαςία και με τθ ςφνκεςθ – διάλυςθ τθσ εταιρείασ 
παραγωγισ τουσ, ςυνοδευόμενα από δοςομετρθτι. 

4. Περιλαμβάνονται τα ακόλουκα αναλϊςιμα: χαρτικά είδθ (ρολό κουηίνασ, 
χειροπετςζτεσ, κλπ.), υγρό πιάτων.  

5. τθν προςφορά  ΔΕΝ κα περιλαμβάνεται το χαρτί υγείασ και το 

κρεμοςάπουνο.  

ΝΑΙ 
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2.7 ΧΡΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

2.7.1 Η διάλυςθ των παραςκευαηόμενων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων 
κακαριςμοφ που κα κάνουν οι κακαριςτζσ να είναι ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ τθσ 
εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων. 

ΝΑΙ 

2.7.2 Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να διαςφαλίηει τθν ςυνεχι και 
πλιρθ παροχι των απαιτοφμενων υλικϊν κακαριςμοφ, με μζριμνα και δαπάνθ του 
ιδίου. 

ΝΑΙ 

2.8. Επιςθμαίνεται ότι τα υλικά κακαριότθτασ και αναλϊςιμα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν (κακαριςτικά -ςακοφλεσ κ.λ.π.) ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ΚΕΕΝ 
ΡΗ –ΡΕ,  βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

3. ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ  

Σο προςωπικό που κα απαςχολεί ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνο ςτθ 
χριςθ των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και εργαςιϊν κακαριςμοφ, όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ 

3.1 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ – 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΤ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΑ- ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 

 

3.1.1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

 κοφπιςμα- ςφουγγάριςμα διαδρόμων,  γραφείων και αικουςϊν διδαςκαλίασ . 

 Άδειαςμα δοχείων απορριμμάτων και αντικατάςταςθ ςτισ ςακοφλεσ 
απορριμμάτων.  

 Άδειαςμα καταςτροφζα εγγράφων.  

 Ξεςκόνιςμα επίπλων γραφείων – εδράνων – κρανίων. 

  κοφπιςμα, ξεςκόνιςμα και ςφουγγάριςμα καλάμου ανελκυςτιρα, κακαριςμόσ 
των κακρεπτϊν και των τοίχων του καλάμου.  

 Κακαριςμόσ ψυκτϊν  με κατάλλθλο απορρυπαντικό και να λαμβάνεται ειδικι 
μζριμνα ςτθν επιφάνεια που πζφτει το νερό.  

Κακαριςμόσ πόμολων αικουςϊν - γραφείων. 

Κακαριςμόσ χϊρων κουηίνασ (πάγκοι, πλακάκια, νιπτιρεσ). 

ΝΑΙ 

3.1.2 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.1.2.1 Μία (01) φορά τθν εβδομάδα:  

 Ξεςκόνιςμα επιπλϊςεων, ςυςκευϊν (τθλεφωνικϊν τθλεμοιοτυπικϊν, 
φωτοτυπικϊν, Η/Τ) και λοιπϊν αντικειμζνων. Ο εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ κα 
κακαρίηεται με ςτεγνό φφαςμα.  

 Κακαριςμόσ διαχωριςτικϊν γραφείων.  

 κοφπιςμα κλιμακοςταςίου-κουπαςτϊν. 

  Κακαριςμόσ ταπζτων. Συχόν λεκζδεσ κα κακαρίηονται με ειδικό υγρό κακαριςμοφ. 

  Κακαριςμόσ όλων των υαλοπινάκων (τηαμαρίεσ) τθσ ειςόδου. 

ΝΑΙ 

3.1.3 ΜΗΝΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.1.3.1 Μία (01) φορά το μινα : 

 Κακαριςμόσ κυρϊν γραφείων – αικουςϊν. 

  φουγγάριςμα κλιμακοςταςίου – κακαριςμόσ κουπαςτϊν – κακαριςμόσ 
περβαηιϊν – παρακφρων 

 Κακαριςμόσ τηαμιϊν εςωτερικα και εξωτερικά.  

 Κακαριςμόσ κλιματιςτικϊν εςωτερικϊν μονάδων.  

 

 

ΝΑΙ 
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3.1.4 ΕΣΗΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.1.4.1  

Κακαριςμόσ φρεατίων και ςχαρϊν (κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ). 
ΝΑΙ 

3.2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΧΩΡΟΤ ΤΓΙΕΙΝΗ  

3.2.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.2.1.1 

  κοφπιςμα και ςφουγγάριςμα/απολφμανςθ δαπζδου με απολυμαντικό διάλυμα.  

 Άδειαςμα δοχείων απορριμμάτων. 

  Πλφςιμο/τρίψιμο/απολφμανςθ των ειδϊν υγιεινισ (λεκάνεσ και ςκεπαςμάτων 
αυτϊν, νιπτιρεσ , μπαταρίεσ, πλακίδια και πόρτεσ ) με απολυμαντικό /χλϊριο και 
ςαποφνι αρωματικό.  

Σοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ ςαπουνιοφ, 
χειροπετςετϊν, ςακοφλων απορριμμάτων. 

ΝΑΙ 

3.2.1.2 Οι κακαριςμοί των τουαλετϊν κα γίνονται με χριςθ ξεχωριςτϊν μζςων 
(ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, κουβάδεσ, ςφουγγάρια, πανιά) τα οποία κα ζχουν και 
διαφορετικό χρϊμα από αυτά που κα χρθςιμοποιοφνται ςτουσ κφριουσ χϊρουσ και 
κα αντικακίςτανται το αργότερο τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 1θ εκάςτου 
μθνόσ. 

ΝΑΙ 

3.3.1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.3.1.1  

  Κακαριςμόσ δοχείων απορριμμάτων, εςωτερικά και εξωτερικά. 

  Ρίψθ διαλφματοσ χλωρίου ςτα ςιφϊνια αποχζτευςθσ.  

  Κακαριςμόσ κυρϊν, πλακιδίων τοιχοποιϊασ και τηαμιϊν.  

  Κακαριςμόσ κακρεπτϊν. 

ΝΑΙ 

3.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΕ ΧΩΡΟΙ ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ  

3.4.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.4.1.1  

 Κακαριςμόσ των αφλιων χϊρων και λοιπϊν ανοικτϊν – εξωτερικϊν χϊρων 
(παρτζρι, πραςιζσ, γκαράη, κ.λπ.) 

Αποκομιδι των απορριμμάτων από τα ειδικά δοχεία των παραπάνω χϊρων και 
τοποκζτθςθ κακαρϊν πλαςτικϊν ςάκων ςε όλα τα καλακάκια αχριςτων. Η 
αποκομιδι των απορριμμάτων από το χϊρο των κτΙρίων και θ μεταφορά τουσ προσ 
τουσ κάδουσ απορριμμάτων κα πραγματοποιείται κακθμερινά με ευκφνθ του 
αναδόχου. 

ΝΑΙ 
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VI. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηεται το κτίριο του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ  ςτθν παραλία Αςπροπφργου. 

 

VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η παροχι των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ και όχι 
πζραν τθσ 31-01-2023, με τον τρόπο και τθν ςυχνότθτα που περιγράφονται ςτον πίνακα, τθσ παραγράφου 
V, του παρόντοσ τεφχουσ.  

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα γίνεται ζωσ τθ λιξθ τθ φμβαςθσ.  

Η αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ των Τπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα ςυντάςει ανά μινα ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβισ για τισ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν, βεβαιϊνοντασ τθν καλι εκτζλεςθ και τθν 
παραλαβι των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ.  Η παρακολοφκθςθ κα 
πραγματοποιθκεί από το ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόν τεφχοσ.  

Σο προςωπικό του Γραφείου Επιςταςίασ του ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργεί κακθμερινά 
επιτόπιουσ ελζγχουσ - αυτοψίεσ κατά τθν κρίςθ τθσ ςτουσ χϊρουσ , για τον ζλεγχο τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
φμβαςθσ.  

IX. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Σο προςωπικό του Γραφείου Διαχείριςθσ είναι υπεφκυνο για τθν μθνιαία πλθρωμι του Αναδόχου μετά τθν 
ζκδοςθ του πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν επιτροπι  
Παραλαβισ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ του ΚΕΕΝ ΡΗ –ΡΕ.  

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτα εν λόγω πρωτόκολλα, κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν. 

Η πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ, μετά τθν εκάςτοτε τμθματικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 
τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 

Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

α. Πρωτόκολλο τμθματικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

β. Σιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. 

γ. Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

δ. Οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. 

 

X. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι : 

α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ «Κζντρο τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ραδιοτθλεγραφθτϊν – 
Ραδιοθλεκτρονικϊν)», 
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γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «Προςφορά για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ για τθν κάλυψθ 
αναγκϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ,  

δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (20/01/2022), δθλ. : 

ΠΡΟ: Κζντρο τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ραδιοτηλεγραφητϊν – Ραδιοηλεκτρονικϊν), Παραλία 
Αςπροπφργου, Σ.Κ.19300, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ - Προςφορά για την παροχή υπηρεςιϊν καθαριότητασ για την 
κάλυψη αναγκϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ΚΕΕΝ Ρ/Η –Ρ/Ε 
Καταληκτική ημ/νία υποβολήσ : 20-01-2022».  

α.  μζςω   ταχυδρομείου  ι υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ  courrier ι  
β. Ιδιοχείρωσ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ. 
 
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ. υπαγωγισ 
και ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  του διαγωνιηόμενου. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, 
ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ. Θα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο, θ δε 
αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τυχόν διορκϊςεισ και 
προςκικεσ και γενικά κα επιβεβαιϊςει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 

Θα πρζπει να  τοποκετθκοφν εντόσ αυτοκόλλθτων φακζλων, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να 
επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ: α) «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» και β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» . Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι : 

1. τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό 
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ). 

ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί : 

Α.  Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι 
ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κα πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

Β. Κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που απαιτείται ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου V του παρόντοσ τεφχουσ. 

2. τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα 
κάτωκι: 

Α. Πλιρθσ  και ςαφισ  περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
 

β. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ 
τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. - για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

γ. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

δ.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ). 
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Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουκεί: 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ) 

ΠΟΟΣΟ 
% Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ 

12 ΜΗΝΕ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ) 

   

 

 

 

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ 
οικονομικι προςφορά. 

XI. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 

Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι ςυλλογισ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν μζςω του ΚΕΕΝ ΡΗ –ΡΕ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά 
προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο 
οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα 
περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι : 

α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και 
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 
παράγραφο 1, του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ Ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον 
οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν. 
4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ 
Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

β. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι 
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).   

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, 
εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει 
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ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, του άρκρου 73, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).  

Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των παραγράφων 12 και 13, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ  τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν 
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν  θ 
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 
147),  απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΑΝΑΘΕΗ» πλθροφν τισ προχποκζςεισ. 
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