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Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η 

Ο Ρρόεδροσ του ΟΑΡΝ 
δ ι α κ θ ρ φ τ τ ε ι   ό τ ι : 

 

Εκτίκεται ςε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό με κλειςτζσ προςφορζσ και ςυμπλιρωςθ τιμολογίου, 
ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ υπθρεςίασ, θ ανάδειξθ εργολάβου κακαριότθτασ για δϊδεκα (12) μινεσ των 
παρακάτω κτιρίων του ΟΑΡΝ που περιγράφονται  ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ : 

 
ΑΘΟ 1ο 

Πργανο - τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 
   Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 

  α) Του Ν. 3463  «Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ»   (ΦΕΚ  Αϋ  114/8-6-2006) 

  β) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

  γ) Του Ρ. Δ. 28/80 « Ρερί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν Ο. Τ. Α »  (Φ Ε Κ  Αϋ 11 / 15. 01. 1980) 

  δ)Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν». 

ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, ςε χρόνο και τόπο που κα οριςτεί από τθν πρόεδρο με περιλθπτικι 
διακιρυξθ αυτοφ, ςτθν οποία κα ορίηεται θμζρα και ϊρα διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ με 
τοιχοκόλλθςθ ςτον ςυνικθ χϊρο ανακοινϊςεων του ΟΑΡΝ κακϊσ και με δθμοςίευςθ αυτισ δζκα (10) 
πλιρεισ θμζρεσ προτοφ τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 

 
ΑΘΟ  2ο 

Ρροχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ  
Ο προχπολογιςμόσ του κακαριςμοφ των κτιρίων του ΟΑΡΝ για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  52.515,74 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α. 24%.  
 

ΑΘΟ 3ο 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
Στο διαγωνιςμό κα γίνουν δεκτοί εργολάβοι κακαριότθτασ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο επιμελθτιριο.  

 
ΑΘΟ 4ο 

Ρλθρωμζσ  
Θ πλθρωμι κα γίνεται ςτο  τζλοσ  κάκε μινα βάςει εκδοκζντοσ τιμολογίου και φςτερα από βεβαίωςθ του 
ΟΑΡΝ για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με όλα τα απαιτοφμενα από το Νόμο δικαιολογθτικά.                                                                                      
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ΑΘΟ 5ο 

Στοιχεία του διαγωνιςμοφ  
          α)  Θ παροφςα διακιρυξθ 

          β)  Υπόδειγμα προςφοράσ 

          γ) Τεχνικι μελζτθ -  προχπολογιςμόσ 

       δ) Τον Ν. 3463/2006 « Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ ( ΦΕΚ Αϋ114/8-6-2006   

       ε) Το Ρ. Δ 28/80 «Ρερί  εκτελζςεωσ  ζργων  και  προμθκειϊν  ΟΤΑ»  (Φ Ε Κ Αϋ11/15.1.80) 

     ςτ) το Ν. 4412/2016 

            
 ΑΘΟ 6ο 

Δικαιολογθτικά ζγγραφα και άλλα ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν προςφορά 

   α. Πςοι κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο. Οι Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ εκπροςωποφνται από μζλοσ του Δ.Σ. ι από άλλο νόμιμο 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο (άρκρο 24 παρ. 3 Ν. 1832/89) προςερχόμενο αυτοπροςϊπωσ και κατακζτει 
πρακτικό του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ που εγκρίνει τθ ςυμμετοχι αυτισ ςτο διαγωνιςμό για τθν ανάλθψθ τθσ 
δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ και ορίηει τον εκπρόςωπο αυτισ. Οι Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροςωποφνται 
από το διαχειριςτι τουσ ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο. Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ τθσ 
ςυςτατικισ πράξθσ των εταιρειϊν. 

  β. Πςοι κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να προςκομίςουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, κατά τθ 
διενζργεια αυτοφ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Ριςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου ςτο οποίο είναι γραμμζνοι για παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων  τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ  Τεχνικισ Ζκκεςθσ 

και ότι τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα.   
3. Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο του ταμείου Ραρακατακθκϊν  &  Δανείων 

ποςοφ 847,03 € (2% του προχπολογιςμοφ προ Φ.Ρ.Α) ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και 
ιςχφοσ μζχρι τθσ επιςτροφισ ι  αντικατάςταςισ  τθσ.   

4. Φορολογικι ενθμερότθτα. 
5. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ ςτο Ι.Κ.Α. 
6. Οι οποιαςδιποτε μορφισ εταιρείεσ αντίγραφο τθσ ςυςτατικισ τουσ πράξθσ. 
7. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 
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ΑΘΟ 7ο 

Κατάςταςθ κτιρίων ΟΑΡΝ για κακαριςμό  
 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
Αλά εβδνκάδα Μεληαίωο 

1 
Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ  
Π. Μειά & Πι. Απιηώηε    πλ. Εκβαδό 218,92 η.κ. 

2 θνξέο 1 θνξά 

2 
Γεκνηηθό Ωδείν Κνδάλεο. Οδόο Γαβάθε (Γξίδεην 
θηίξην).  
πλ. Εκβαδό 484,035 η.κ. 

3 θνξέο  1 θνξά 

3 
Δηθαζηηθό  - Φωηνγξαθηθό Δξγαζηήξη νδόο 
κύξλεο & Κωλ/πόιεωο, εκβαδό 220 η.κ. 

2 θνξέο  1 θνξά 

4 
ΠΑΝΓΩΡΑ νδόο Κνβεληάξωλ,  
πλ.εκβαδό 171,88 η.κ. 

2 θνξέο  1 θνξά 

5 

Γ.Α.Κ  (Κιεηζηό Γπκλαζηήξην-Αίζνπζα 
Δλόξγαλεο-Αίζνπζα Πάιεο-Γξαθείν Γηνίθεζεο-
Απνδπηήξηα Πνδνζθαίξνπ-Αίζνπζα Βαξώλ-
Δμωηεξηθά  W.C)   
 
 
πλ. Εκβαδό 2.375,60 η.κ 

7 θνξέο 
(πξωί-απόγεπκα) 

θαη άββαην θαη Κπξηαθή 
 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 

ηαζεξή παξνπζία πξνζωπηθνύ 

ηηο ώξεο 19.00-21.00 θαζεκεξηλά 

θαη αββαηνθύξηαθν 

1 θνξά 

6 
Γπκλαζηήξην θ’ξθαο   
πλ.εκβαδό 609,66 η.κ. 

3 θνξέο  1 θνξά 

7 
Γπκλαζηήξην Βαιηαδώξεην  πλ.εκβαδό 455,35 
η.κ. 

3 θνξέο  1 θνξά 

8 
Γπκλαζηήξην Αγ. Γεωξγίνπ  
πλ. εκβαδό 745,60 η.κ. 

3 θνξέο  1 θνξά 

9 
Ληάπεην Αζιεηηθό θέληξν (Κιεηζηό Γήπεδν 
κπάζθεη, W/C & Απνδπηήξηα)  
πλ.εκβαδό 733,67 η.κ. 

3 θνξέο  1 θνξά 

10 
Ληάπεην Αζιεηηθό θέληξν (Κιεηζηό 
θνιπκβεηήξην, W/C & Απνδπηήξηα) 
πλ.εκβαδό 736, η.κ 

6 θνξέο 
(Γεπηέξα-άββαην) 

 
1 θνξά 

11 
Κιεηζηό ρώξν άζιεζεο & W/C ηνπ 3νπ 
Γπκλαζίνπ Κνδάλεο πλ.εκβαδό: 448ηκ 

3 θνξέο  1 θνξά 

12 
Τπαίζξην Γεκνηηθό Θέαηξν  
πλ.εκβαδό 1.000 η.κ. 

20 θνξέο ην ρξόλν (θαηά 
πεξίπηωζε) 

 

13 
Αίζνπζα πλεδξηάζεωλ ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΙΟ 
700 η.κ 

Σν αλώηεξν 4 θνξέο / εβδνκάδα 
(θαηά πεξίπηωζε) 

1 θνξά 

14 
Γπκλαζηήξην ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ  
πλ. Εκβαδόλ 1.300 η.κ 

Σν αλώηεξν 2 θνξέο ην ρξόλν 
(θαηά πεξίπηωζε) 

 

15 
Ιζόγεην δηακέξηζκα (θαηνηθία) πλ.εκβαδό 57,2 
η.κ. ζηελ νδό Σζόληδα 15, Κνδάλε 

Σν αλώηεξν 10 θνξέο ην ρξόλν 
(θαηά πεξίπηωζε) 

 

16 
Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Λεπθόβξπζεο πλ. 
Εκβαδόλ 2.310,84 η.κ. 

15 θνξέο ην ρξόλν (θαηά 
πεξίπηωζε) 
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ΑΘΟ 8ο 

Αντικείμενο και χρόνοσ κακαριςμοφ 
Θ άριςτθ κακαριότθτα, των παραπάνω κτιρίων κα  αφορά :   

1. Τον εςωτερικό χϊρο και τα είδθ εξοπλιςμοφ που βρίςκονται εκεί (ζπιπλα, βιβλιοκικεσ, 
γραφεία, Θ/Υ, τουαλζτεσ, κ.λ.π.) 

2. Τον περιβάλλοντα χϊρο – προαφλιο, κερκίδεσ όπου υπάρχουν 
3. Τουσ υαλοπίνακεσ εςωτερικά και εξωτερικά 
4. Τα κουφϊματα (εςωτερικά και εξωτερικά) 

  
Ο κακαριςμόσ των παραπάνω κτιρίων (από α/α 1 ζωσ 11 κακϊσ και το 13) κα γίνεται ςε ϊρεσ που κα 
κακοριςτοφν με τουσ υπεφκυνουσ υπαλλιλουσ του Ο.Α.Ρ.Ν με τθ ςυχνότθτα που φαίνεται ςτον παραπάνω 
πίνακα και ςτισ περιπτϊςεισ 12 και από α/α 14-16 κατά περίπτωςθ, όταν προκφπτει ςχετικι ανάγκθ, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Ο.Α.Ρ.Ν. 
 

ΑΘΟ 9ο 
Τρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
  Κατά τθ διάρκεια του χρόνου διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προςζρχονται οι διαγωνιηόμενοι 
αυτοπροςϊπωσ και κατακζτουν ςτον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ ι τον αναπλθρωτι αυτοφ φάκελο που κα 
περιζχει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. Πλοι οι προςκομιηόμενοι φάκελοι 
των διαγωνιηομζνων κεωροφνται ωσ εξωτερικοί φάκελοι, αρικμοφνται κατά ςειρά επίδοςθσ και 
μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

Ραρελκοφςθσ τθσ ϊρασ λιξθσ του διαγωνιςμοφ κθρφςςεται θ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν και 
αναγράφεται ςτο πρακτικό εκτόσ εάν θ επίδοςθ ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι οπότε εφαρμόηονται οι 
ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 18 παρ. 7 Ρ.Δ. 28/80). 
Μετά τθ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν, θ ςυνεδρίαςθ ςυνεχίηεται δθμοςίωσ και αρχίηει ο ζλεγχοσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κατά ςειρά επίδοςθσ και αναγράφονται ςτο πρακτικό τα ευριςκόμενα 
ςτον κάκε φάκελο ζγγραφα περιλθπτικϊσ μεν, αλλά κατά τρόπο που εμφανίηει το ςφμφωνο ι όχι με τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και μονογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, πλθν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 
Ο ευριςκόμενοσ ςτον ανοικτό φάκελο εςωτερικόσ φάκελοσ που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά 
παραμζνει ςφραγιςμζνοσ και αναγράφεται ς’ αυτόν ο α / α του εξωτερικοφ φακζλου. 
Μετά τθν καταγραφι των δικαιολογθτικϊν όλων των προςφορϊν οι παριςτάμενοι ςτθν αίκουςα 
εξζρχονται και θ ςυνεδρίαςθ ςυνεχίηεται μυςτικά. Στθ μυςτικι αυτι ςυνεδρίαςθ θ Επιτροπι ελζγχει και 
υπογράφει τα δικαιολογθτικά ζγγραφα, εκτόσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, των διαγωνιηομζνων και 
αποφαςίηει για αυτοφσ που κα αποκλειςτοφν. 
 Στθ ςυνζχεια ξαναγίνεται δθμόςια θ ςυνεδρίαςθ και ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ανακοινϊνει τουσ 
αποκλειόμενουσ από το διαγωνιςμό κακϊσ και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και τουσ καλεί να παραλάβουν 
τα ςχετικά ζγγραφα αυτϊν μαηί με τθ ςφραγιςμζνθ οικονομικι προςφορά τουσ. 
Ακολοφκωσ αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν όςων ζγιναν δεκτοί ςτο διαγωνιςμό 
κατά ςειρά και ανακοινϊνεται το όνομα του κάκε διαγωνιηόμενου και το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ. 

Ρροςφορζσ που δε φζρουν τθν υπογραφι του διαγωνιηομζνου ι δεν είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ 
διακιρυξθσ απορρίπτονται κακϊσ και προςφορζσ που δε χαρτοςθμαίνονται ςφμφωνα με το νόμο. 
Ρροςφορά εντελϊσ αόριςτθ ι υπό αίρεςθ απορρίπτεται. 

Οι προςφορζσ κα είναι πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
Οι προςφορζσ και όλα τα δικαιολογθτικά μονογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ 
εκτόσ από τθν εγγυθτικι επιςτολι. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ ανακοινϊνει το αποτζλεςμα του 
διαγωνιςμοφ και επιςτρζφεται ςτουσ αποτυχόντεσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
Θ Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα, τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν να τθν πραγματοποιιςει 
και ςε διαφορετικι θμερομθνία από αυτιν του διαγωνιςμοφ, ενθμερϊνοντασ τουσ ενδιαφερόμενουσ για 
τθν ακριβι θμερομθνία τθν ϊρα και τον τόπο.  
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Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα: 
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
β)Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6. Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι 
φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 

Ρεριεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 
 

Α Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τα εξισ: 
1. Ριςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου ςτο οποίο είναι γραμμζνοι για παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων  τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ  Τεχνικισ 
Ζκκεςθσ και ότι τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα.   
3. Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο του ταμείου Ραρακατακθκϊν  &  
Δανείων ποςοφ 847,03 € (2% του προχπολογιςμοφ προ Φ.Ρ.Α) ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
και ιςχφοσ μζχρι τθσ επιςτροφισ ι  αντικατάςταςισ  τθσ.   
4. Φορολογικι ενθμερότθτα. 
5. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ ςτο Ι.Κ.Α. 
6. Οι οποιαςδιποτε μορφισ εταιρείεσ αντίγραφο τθσ ςυςτατικισ τουσ πράξθσ. 
7. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 
Β. Τεχνικι προςφορά 
Ο φάκελοσ «Τεχνικι προςφορά» περιζχει: 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προςφζροντοσ, ςτθν 
οποία: 
i) Δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται.  
2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) ςτθν οποία δθλϊνει ότι ωσ 
ανάδοχοσ : 
i) Θα κατακζςει ςτθν Υπθρεςία, το αργότερο με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, αντίγραφο του 
κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ (Σ.ΕΡ.Ε.) προγράμματοσ εργαςίασ 
των απαςχολοφμενων του και δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςθ τροποποίθςισ του κα προςκομίηει το 
εκάςτοτε κάκε φορά ιςχφον. 
ii) Με τθν ζκδοςθ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του μινα, κα προςκομίηει αντίγραφο τθσ 
Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (Α.Ρ.Δ.) του ΙΚΑ του προθγοφμενου μινα, που αφορά τουσ 
απαςχολοφμενουσ υπαλλιλουσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κακαριςμοφ. 
Γ. Οικονομικι προςφορά 

Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςυμπλθρωμζνο 

(θ τιμι ςε ευρϊ), υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ 

φορζα, και τθν ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου των εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 

1. Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του 

νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από 

τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

2.  Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε 

χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ακόλουκα ςτοιχεία (άρκρο 68 παρ 1 Ν.3863/2010 (Α' 115) : 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτθν 

ςφμβαςθ.  

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ 

αυτϊν των εργαηομζνων. 

ΑΔΑ: 6ΕΚΤΟΚΨΕ-ΖΑΛ
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ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.  

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο/ϊρα, για τον κακαριςμό χϊρων. 

Στθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και 

τρίτων κρατιςεων. Το διοικθτικό, εργολαβικό και κόςτοσ αναλωςίμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 

5% του ςυνολικοφ κόςτουσ άνευ ΦΡΑ. 

3. Το τίμθμα τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) κα δοκεί με μια και μοναδικι 

τιμι. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ 

από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπονται από τθν παροφςα διακιρυξθ και για το ηθτοφμενο διάςτθμα και για τισ εργάςιμεσ 

μζρεσ που αυτό περιλαμβάνει: 
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνο, ςτο ςφνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010, από τον 

οποίο προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν άνευ Φ.Ρ.Α και 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα δικαιολογεί πλιρωσ το 

προςφερόμενο αντάλλαγμα. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι 

του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Πλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ. 
4. Επιςθμαίνεται ότι απορρίπτεται προςφορά : 

α) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρϊνεται ζςτω και ζνα πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

        β) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρωκοφν αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ τα πεδία. 

γ) ςτθν οποία δεν ςυμπίπτουν οι τιμζσ (αρικμθτικι και ολογράφωσ) των πεδίων του ΕΝΤΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

δ) Επιτρζπονται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ. 

Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ 

Υπθρεςία μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 
102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 10ο 

 Ενςτάςεισ 
 Οι ενςτάςεισ κατά τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ  υποβάλλονται εγγράφωσ μζχρι τθσ επομζνθσ από τθσ 
διεξαγωγι εργάςιμθσ θμζρασ, ενϊ κατά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ μζχρι τθσ επομζνθσ τθσ 
ανακοινϊςεωσ αυτοφ, ζχοντασ υπόψθ το άρκρο127 Ν. 4412/2016. 
  Οι ενςτάςεισ κατατίκενται ςτο Ρρωτόκολλο του ΟΑΡΝ και διαβιβάηονται αυκθμερόν ςτθν αρμόδια 
Επιτροπι.      
 

ΑΘΟ 11ο 

Ζγκριςθ – Ακφρωςθ – Επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ   

1.  Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.Δ) υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο για ζγκριςθ ι μθ και ζπειτα ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ μαηί με τον φάκελο 
τθσ δθμοπραςίασ για τθν κατά νόμο επικφρωςθ. 

2.  Ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται λόγω αςφμφορου ι ςυμπαιγνίασ 

3.  Επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται μόνο μετά τθν ακφρωςθ ι μθ ζγκριςθ. Επίςθσ ο 
διαγωνιςμόσ μπορεί να επαναλθφκεί για μια ακόμθ φορά λόγω αςφμφορου μετά από κρίςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 

ΑΘΟ 12ο 

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ (άρκρο 106 ν.4412/2016) 
Θ Υπθρεςία με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: 

ΑΔΑ: 6ΕΚΤΟΚΨΕ-ΖΑΛ
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1. Εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι 

2. Στθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016. 

3. Λόγω τθσ παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ απ ευκείασ ανάκεςθσ 
4. Αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 
Υπθρεςία ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, ε) αν λόγω 
ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, 
6. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, 
7. Για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
8. Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ- εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι παρ. 3-5 

του άρκρου 106 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΘΟ 13
ο
 

Ρερί δικαιϊματοσ αποηθμιϊςεωσ ςε περίπτωςθ μθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ από τα αρμόδια 
όργανα . 
  Ο Εργολάβοσ κακαριςμοφ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα για αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των 
πρακτικϊν του διαγωνιςμοφ από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα . 
 

ΑΘΟ 14
ο
 

Ρροςφορά και χρονικι ιςχφσ τθσ    
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ και ιςχφουν για όλθ τθ 

χρονικι διάρκεια για τθν οποία δίδονται και παραμζνουν ςτακερζσ. 
2. Οι τιμζσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ (Εργαςία & υλικά κακαριςμοφ). 
3. Ο διαγωνιηόμενοσ δε δφναται κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν 

ακφρωςθ αυτισ ι επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων 
προερχόμενθ από οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

 
ΑΘΟ 15

ο
 

Διάρκεια ςφμβαςθσ  
  Θ χρονικι διάρκεια του κακαριςμοφ των κτιρίων του ΟΑΡΝ ορίηεται για δϊδεκα μινεσ (12) από τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα παράταςθσ.  
   

ΑΘΟ 16ο 
Σφμβαςθ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Μετά τισ εγκρίςεισ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ εργολάβοσ καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο 
τόπο και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ εργολάβοσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ των όρων ςφμβαςθσ ποςοφ 2.117,57€ (5% του προχπολογιςμοφ προ Φ.Ρ.Α), θ οποία 
επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ του.  

 
ΑΘΟ 17ο 

Λοιπζσ διατάξεισ 
Θ πλθρωμι κα γίνεται κάκε μινα, αφοφ υποβλθκοφν από τον ανάδοχο, ςτο Λογιςτιριο του ΟΑΡΝ, τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά:                                                                                                                                                                                                                                                            
1)Τιμολόγιο του ανάδοχου. 
2) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
3) Ρρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ επίβλεψθσ, ότι o ανάδοχοσ εκτζλεςε καλϊσ  τov κακαριςμό τωv 
χϊρων για το διάςτθμα αυτό. 
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4)Κατάςταςθ αςφάλιςθσ προςωπικοφ ανά μινα, αντίγραφο του Γραμματίου είςπραξθσ  αγοράσ των 
αντίςτοιχων ενςιμων κακϊσ και αντίγραφο τθσ Α.Ρ.Δ. που υποβλικθκε ςτο Ι.Κ.Α. για τθν αναφερόμενθ 
περίοδο.     
5) Μθνιαίο Ρίνακα Εργαςιϊν ανά χϊρο εργαςίασ 
Το προςωπικό του αναδόχου κα πρζπει να υπακοφει ςτισ υποδείξεισ τωv αρμοδίων υπαλλιλων, πoυ κα 
ορίςει ο ΟΑΡΝ, για τθv εποπτεία και τov ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ τωv χϊρων και ςφμφωνα με τθv 
διακιρυξθ. Τζτοιοι είναι oι προϊςτάμεναι τωv αρμοδίων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ αρμόδια επιτροπι 
διαπίςτωςθσ εργαςιϊν. 
 
Ο ανάδοχοσ εργολάβοσ υποχρεοφται να ακολουκεί τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν του ΟΑΡΝ, οι οποίεσ 
πιςτοποιοφν το ζργο που εκτελείται κάκε φορά. 
Θ φπαρξθ ι όχι τζτοιων  οδθγιϊν ςε καμιά περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον εργολάβο από τισ υποχρεϊςεισ 
και ευκφνεσ του, που προκφπτουν από τθ ςφμβαςθ και ιδιαίτερα από τθν ευκφνθ για τυχόν ηθμιά τθν 
οποία ικελε υποςτεί ο ΟΑΡΝ ι τρίτοσ από τθν πλθμμελι εκτζλεςθ του ζργου του.  
Ο ανάδοχοσ εργολάβοσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τυχόν ηθμία που κα προξενθκεί από αυτόν κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ μόνο ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εργολάβοσ εγγράφωσ και προ τθσ 
εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ διατυπϊςει τισ ςχετικζσ αντιρριςεισ του. 
 Ο ανάδοχοσ εργολάβοσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε φκοράσ ι ηθμίασ που κα 
προξενθκεί από υπαιτιότθτά του ι από το προςωπικό του, ςτα εφόδια και ςτα κτίρια του ΟΑΡΝ ι ςε 
τρίτουσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
  
 Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο εργολάβοσ κατά τθ διάρκεια  τθσ εκτζλεςθσ κα πρζπει να μθν τελεί 
ςε ςχζςθ ι οποιαδιποτε εξάρτθςθ από τον ΟΑΡΝ παρά μόνο από τον εργολάβο που κα τυγχάνει ο 
μοναδικόσ του εργοδότθσ και κα υπζχει αποκλειςτικά απζναντι ςε αυτόν όλεσ τισ από τθ ςφμβαςθ 
εργαςίεσ και οποιεςδιποτε φφςθσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ αςτικζσ και ποινικζσ. 
 Για οποιοδιποτε ατφχθμα ςε προςωπικό των υπθρεςιϊν του ΟΑΡΝ ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, κακϊσ και για 
τον εργολάβο ι για το κάκε φφςθσ προςωπικό που κα χρθςιμοποιείται από αυτόν που κα ςυμβεί κατά τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του εργολάβου ι του προςωπικοφ του, αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 
είναι ο εργολάβοσ αςτικά και ποινικά. 
Επίςθσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ 
τθσ εργαςίασ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΟΑΡΝ, κακϊσ επίςθσ και τθν οποιαδιποτε αντικατάςταςθ αυτοφ 
και το ωράριο εργαςίασ του.  
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου τθσ παροφςασ ο εργολάβοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ κείμενουσ 
νόμουσ και διατάξεισ κ.λπ. και γενικά αυτοφσ που αφοροφν τθν υγεία και αςφάλεια του προςωπικοφ που 
χρθςιμοποιείται από αυτόν ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςι του.  
 

ΑΘΟ 18ο 
Δαπάνεσ που βαρφνουν τον  ανάδοχο εργολάβο  
Ο ανάδοχοσ εργολάβοσ κακαριςμοφ βαρφνεται με τα κθρφκεια, ειςφορζσ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και τυχόν 
δαπάνεσ ι κρατιςεισ που δεν προβλζπονται ςτθν παροφςα κακϊσ και τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τα οποία 
καταβάλλονται προτοφ τθ ςφνταξθ και υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ .Το διοικθτικό και 
εργολαβικό κόςτοσ αναλϊςιμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5% του ςυνολικοφ κόςτουσ άνευ 
Φ.Ρ.Α. 
Ο ΟΑΡΝ επιβαρφνεται με το Φ Ρ Α 24% . 
 

ΑΘΟ 19ο 

Εφαρμοςτζεσ διατάξεισ  
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ι πλθμμελισ εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ για τον ανάδοχο εργολάβο κακαριςμοφ ο ΟΑΡΝ 
κα ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεςα τθν παροφςα ςφμβαςθ και να προβεί ςε νζα ςφμβαςθ με τουσ 
επόμενουσ που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό. 
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Ο ΟΑΡΝ ζχει το δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ μονομερϊσ προ του χρόνου λιξθσ αυτισ αφοφ 
προθγουμζνωσ ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο εργολάβο κακαριςμοφ ζνα (1)  μινα από τθν πρόωρθ 
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ όχι όμωσ πριν ςυμπλθρωκοφν τρεισ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Για ότι δε ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφςουν οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  
Αρμόδια δικαςτιρια για επίλυςθ τυχόν διαφορϊν ορίηονται τα δικαςτιρια Κοηάνθσ. 
 

ΑΘΟ 20
ο 

Γενικά 
 Οι λαμβάνοντεσ μζροσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και τουσ 
αποδζχκθκαν ανεπιφφλακτα. 
α)Οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που επιβάλλονται ςε βάροσ εταιριϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι 
/ και φφλαξθσ καταχωροφνται ςτο αντίςτοιχο «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
Κακαριςμοφ ι / και Φφλαξθσ» που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
β) Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, να 
υποβάλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ ζκαςτου των υποψθφίων εργολάβων.  Το πιςτοποιθτικό 
αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ.  Σε 
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
γ)Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ εταιρίεσ 
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ.  Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ: 
αα) Θ επιβολι ςε βάροσ τθσ υποψιφιασ εταιρίασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα 
χιλιάδων (10.000) ευρϊ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, κακεμία από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται 
ωσ «υψθλισ» ι πολφ «υψθλισ» ςοβαρότθτασ κατ’ εφαρμογι τθσ υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ι οποιαδιποτε 
διάταξθσ ρυκμίςει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων τθσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, ββ) θ κιρυξθ ωσ ζκπτωτθσ τθσ υποψιφιασ εταιρίασ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του 
παρόντοσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ προςφοράσ, γγ) θ επιβολι τθσ κφρωςθσ τθσ προςωρινισ διακοπισ  τθσ λειτουργίασ  ςυγκεκριμζνθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ 
παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
δ) Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιριϊν Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι /και φφλαξθσ 
προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιων 
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.» 
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και να προμθκευτοφν τα 
ζντυπα διαγωνιςμοφ από τθ γραμματεία του ΟΑΡΝ,  Ρ.Μελά & Αυλιϊτθ, 3οσ όροφοσ, τθλ.: 24610 29843, 
πλθροφορίεσ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 
ΑΘΟ 21ο 

Καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ 

Η Υπθρεςία μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

1. Θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016 που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφμβαςθσ. 

2. Ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
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ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

3. Θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010.    

Ο Ρρόεδροσ 

Ιωάννθσ Ιωαννίδθσ 
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ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗ                                                                               
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ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΝΔΟΛΑΙΑ 

ΔΗΜΟΤΚΟΖΑΝΗ                                                                    

Σαρ. Δ/λζε: Π. Μειά & Πι.Απιηώηε              
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Σει. 24610 29843, Φαμ. 24610 29163               

Email : oapnkozanis@gmail.com 
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ΚΑΘΑΡΘΜΟ 

ΚΣΘΡΘΑΚΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΟΤ Ο.Α.Π.Ν Δ. 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΓΘΑ 12 

(ΔΩΔΕΚΑ) 

ΜΗΝΕ 

 

 

ΤΝΟΛΟ: 

Φ.Π.Α 24%: 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
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Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

    (νλνκαηεπώλπκν, ζθξαγίδα, ππνγξαθή) 
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