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                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                            Aρ Πρωτ:1390/21.04.2016 

Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 

της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμ Σούδας, Λιμ Καβονησίου Κισάμου και των γραφείων της 

Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. 

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1.  α) του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του    

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88Α') καθώς και τις με αριθ. πρωτ. 30440/8.5.2006 και 

31262/16.11.2006, 31372/09.08.2010 και 30266/21.02.2012 σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την τήρηση της εργατικής 

νομοθεσίας εκ μέρους των συνεργείων καθαριότητας, 

δ) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 160 Α') «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει καθώς 

και το αρθρο 157 του Ν 4281/14. 

2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β'/ 11-8-2010) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα 

διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την 152/16 απόφαση ΛΕ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης για την διενέργεια 

Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 

της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμ Σούδας, Λιμ Καβονησίου Κισάμου και των γραφείων της 

Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων 

6. Την 4851/20.04.16 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η 

παραπάνω απόφαση ΛΕ  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης - 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό 

της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμ Σούδας (περίπου200 στρ), Λιμ Καβονησίου Κισάμου (περίπου 

65 στρ)  και των γραφείων της Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων (περίπου 300 τμ) , 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 

Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) εκτός του Φ.Π.Α. 23 % και χρονικής διάρκειας ενός έτους 

από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή 

σε ΕΥΡΩ. 

2. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και 

ειδικότερα του ΚΑΕ  0419 του προϋπολογισμού του ΛΤΝΧ. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται 

ανά μήνα κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  υπηρεσιών του 

ΛΤΝΧ, για την καλή εκτέλεση των εργασιών  του προηγούμενου μηνός. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής 

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο, β) Δεν γίνονται δεκτοί: 

-Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 

Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφτούν τους προς 

καθαρισμό χώρους , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία του ΛΤΝΧ στα τηλ 

2821083230-37  (και για διευκρινίσεις επί του παραρτήματος της παρούσας προκήρυξης). 

4. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών: 

4.1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι 

δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξύσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ. 

Θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

προσθήκες, κ.λ.π., θα τις σφραγίσει, γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την 

αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής. 

4.2. Η αποστολή-κατάθεση των προσφορών πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 

καταληκτική ημερομηνία την 12.05.16, ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του ΛΤΝΧ Περίδου 24, 2ος 

όροφος -Χανιά.  

Προσφορές που θα παραλαμβάνονται ή θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά. Αν υποβάλει 

περισσότερες από μία προσφορές  τότε θα απορριφθούν όλες στο σύνολο τους. 

Εναλλακτικές προσφορές ,αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροτάσεις δεν γίνονται 

δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως μη κατάλληλες 
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4.3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που 

θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο 

του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι 

υποχρεωτική. 

4.4. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 

β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή: 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ  

γ) ο αριθμός της προκήρυξης, 

δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει:  

α) Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", ο οποίος θα περιέχει: 

α.1)Παραστατικό εκπροσώπησης  κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον 

οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τους. 

α.2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 

πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους , το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

α.3) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε έναν που συμμετέχει στη 

ένωση ή την κοινοπραξία.  

α.4) Υπεύθυνη Δήλωση , της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, [η ημερομηνία συντάξεως της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την 

ημερομηνία αυτή (σύμφωνα με την αριθμ. 1337/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

Επιτροπή Αναστολών)], στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 

διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία πρέπει να δηλώνονται όσα 

αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας  διακήρυξης. 

Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται από 

ρριψη της προσφοράς. 
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α.5) Στοιχεία τεκμηρίωσης ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

ι) Κατάλογο, στον οποίο θα φαίνεται η εμπειρία του και στον οποίο θα 

αναφέρονται  οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισμού Δημοσίων και Ιδιωτικών Κτιρίων που τους 

έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. 

ιι) Περιγραφή καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού 

καθαριότητας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας. 

            α.6) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί 

του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 400,00€ σύμφωνα με το άρθρο 157 

Ν4281/14. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των 

προσφορών που ζητά η παρούσα διακήρυξη. 

              Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με 

Γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν 

δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. (Υπόδειγμα στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) 

β) Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους του έργου, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Στην Τεχνική Προσφορά οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

τους είναι σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V,VΙ & VΙΙ της διακήρυξης. 

Επίσης στην Τεχνική Προσφορά οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με ποινή 

αποκλεισμού τα εξής: 

1) Αριθμημένο κατάλογο όλων των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και 

τυχόν υλικών και μόνο αυτών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Θα 

αναφέρεται αναλυτικά το εμπορικό όνομα των προϊόντων, η εταιρεία που τα διαθέτει καθώς και η 

χρήση αυτών (απολυμαντικό , αντισηπτικό, καθαριστικό κ.λ.π.). Επίσης, αντίγραφα πιστοποιητικού 

ISO των εταιρειών των προϊόντων που δηλώνονται.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καθένα από τα ανωτέρω προϊόντα, να προσκομιστούν (με την αντίστοιχη 

αρίθμηση του καταλόγου που έχει κατατεθεί) βεβαιώσεις καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους και άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπου απαιτείται. 

2) Αριθμημένο κατάλογο όλων των μηχανημάτων και μόνο αυτών που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, συνοπτική περιγραφή για το καθένα από αυτά 

καθώς και προσδιορισμός του είδους λειτουργίας τους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να 

ζητήσει διευκρινίσεις για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

συσκευών, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. 
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γ) Σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή ακυρότητας, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ο 

οποίος θα περιλαμβάνει: 

την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό Φ.Π.Α. και το 

χρόνο ισχύος της προσφοράς. Επίσης, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν στην  

οικονομική τους προσφορά με υπεύθυνη δήλωση τους τα εξής στοιχεία: 

• τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, τις μέρες και τις 

ώρες εργασίας, 

• αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι, 

• το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων, 

• το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, τα 

τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

Επίσης στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων (αρ. 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 

115/Α/2010). 

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό (Υπόδειγμα 

στο Παράρτημα IV της  παρούσας), η οποία θα συνοδεύει το σφραγισμένο φάκελο της 

προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρεται η επιχείρηση που 

υποβάλλει την προσφορά. 

5. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για τρεις (3) μήνες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να 

παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας, κατά ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους. Προσφορές εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες που δε μπορούν να εκτιμηθούν ή 

περιέχουν ανακριβή στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Αποσφράγιση - Αξιολόνηση προσφορών - Κατακύρωση 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα από την αρμόδια 

ορισθείσα Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού την ίδια μέρα με εκείνη της 

καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία 

του ΛΤΝΧ Περίδου 24, 2ος όροφος.) 
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Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι τους εφόσον το επιθυμούν. 

6.1. Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που πραγματοποιείται σε μία φάση 

ισχύουν τα εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών και της Τεχνικής 

Προσφοράς και μονογράφεται η πρωτότυπη προσφορά κατά φύλλο από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή 

των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από 

όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά φύλλο. 

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές ή επί των δικαιολογητικών 

προσφορές, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 

προσφορών. 

6.2. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό 

πρακτικό εις διπλούν (2). 

6.3. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες 

με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 

παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί 

νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την 

ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής 

ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά με απόφαση 

της  μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα απορρίπτεται προσφορά που: 

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο 

σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου, 

- αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 

- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας, 

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, 

- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, 

- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, 

- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή από την Λιμενική Επιτροπή του 

προσωρινού αναδόχου, το ΛΤΝΧ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (άρθρο 1 του Ν 4250/14) όλων των 

δικαιολογητικών που φαίνονται στο παράρτημα V της παρούσας σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και η πληρότητα τους θα 

γίνει από την Επιτροπή του διαγωνισμού η οποία θα εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο την υπογραφή 

της σύμβασης οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική. 

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον προσφέροντα στον οποίο 

έγινε η κατακύρωση. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες που 

υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 

7. Σύμβαση-Εγγυήσεις 

7.1. Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει 

σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες (Υπόδειγμα στο 

παράρτημα VI της παρούσας). Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει ποσοστό 5 % επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 157 του Ν4281/14. Η εγγυητική καλής 

εκτέλεσης (Υπόδειγμα στο παράρτημα VII της παρούσας) κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα 

από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επίσης ο ανάδοχος 

πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 

115/Α/2010. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για 

υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της 

αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση με κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης συμμετοχής 

του στον διαγωνισμό . 

 
8.  Ειδικοί Όροι: 

0 ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της 

σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών του. 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Η αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για 

το προσωπικό που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο έργο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να 

καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι της αναθέτουσας Αρχής.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε. και 
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να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές 

ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. Όμοια ισχύουν 

και για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζόμενων κ.λ.π. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την 

Ανάδοχο Εταιρεία, (Εγκύκλιος 30440/08.05.2006 και Εγκύκλιος 31262/16.11.2006 του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010). 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση 

προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων, θεωρημένη από την Επιθεώρηση 

εργασίας. Για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. Μαζί με το 

τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή 

την κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και 

στους ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή 

και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που 

αναφέρονται στην παρούσα για όλο το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις εργάσιμες ημέρες 

της εβδομάδος και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω 

πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που 

θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού της αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω 

προσώπων που τυχόν προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσματος του 

προστηθέντος του αναδόχου, είτε λόγω ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους 

χώρους της αναθέτουσας αρχής, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού της, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 

ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε αντικείμενα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, και είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε αντικείμενα, 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από 

πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστηθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικό 

εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

-Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα τα 

σχετικά συμφωνητικά. 
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Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,  ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, όσα έγγραφα ή 

πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του. 

 

 

9. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

 

• Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας Υπηρεσίας το έργο πριν την 

ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. 

• Όταν αρνηθεί να προσκομίσει ή να επιδείξει και να αποδείξει την καταβολή των ενσήμων 

και την πλήρη ασφάλιση του προσωπικού του καθώς και την πληρωμή του προσωπικού του 

στην αρμόδια Υπηρεσία. 

• Όταν αρνηθεί την καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές για 

οποιονδήποτε λόγο. 

• Όταν δεν καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές 

επικαλούμενος καθυστέρηση οφειλομένων εργασιών από την υπηρεσία σε αυτόν ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

• Όταν δεν απασχολεί το προβλεπόμενο από την σύμβαση προσωπικό.  

• Όταν αρνηθεί να εκτελέσει η όταν δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από την 

σύμβαση. 

• Όταν εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από 

την σύμβαση. 

• Όταν απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές µε απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής  καταπίπτει υπέρ του ΛΤΝΧ 
Χανίων η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  

 

 

10.  Παραλαβή Εργασιών 

10.1 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από την εκάστοτε 

οριζόμενη επιτροπή  παραλαβής εργασιών. 

10.2 Πληρωμή – Κρατήσεις: Η εξόφληση των τιμολογίων που θα εκδίδονται κάθε μήνα, θα γίνεται 

με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού 

του ΛΤΝΧ και με προσκόμιση από αυτόν των νομίμων δικαιολογητικών, τιμολόγια , καταστάσεις 

πληρωμής, τα ανάλογα ένσημα των εργαζομένων του, απόδειξη Tραπέζης (extrait) ότι οι 

δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού του έχουν καταβληθεί κανονικά για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο Δημόσιο. 

10.3  Στην καθαρή αξία θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών, (άρθρο 55, 

παρ.1 του Ν. 2238/94, ΦΕΚ151/Α/94, όπως κάθε φορά ισχύει). 
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10.4 Επί της αρχικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,  επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10 % υπέρ ΕΝΑΑΔΣ, πλέον 

3% χαρτοσήμου και 20% επί του προαναφερομένου χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ή όπως κάθε 

φορά ισχύει.  

10.5 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 23 % ή όπως κάθε φορά ισχύει, βαρύνει το Λιμενικό 

Ταμείο. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε κάθε διαφορά, 

αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτή, θα επιλύεται με 

διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από 

την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ 

118/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. 

11. Βιβλίο Εργασιών Καθαρισμού Χώρων 

Ο ανάδοχος θα αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην Υπηρεσία, στην αρχή 

κάθε εβδομάδας στο οποίο θα φαίνεται το πρόγραμμα εργασιών που εκτελέστηκαν την 

προηγούμενη εβδομάδα. 

12. Δημοσίευση διακήρυξης 

Η παρούσα διακήρυξη καθώς και περίληψη της θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ 

(www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος 

όροφος-Χανιά) καθώς επίσης και στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.promitheous.gov.gr.  

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

13. Ενημέρωση ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης στα τηλ 28210 83230-35 καθώς και στα γραφεία του ΛΤΝΧ εργάσιμες ώρες και 

ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραρτήματα  Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V,VΙ & VΙΙ της διακήρυξης αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ  

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



11 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥ∆ΑΣ (περίπου 200στρ) 

Επιβατικό Τµήµα Λιµένα 
1. Καθηµερινή καθαριότητα των προβλητών, των εξωτερικών W.C. και άδειασµα των καλαθιών 

απορριµµάτων µετά την έλευση του πλοίου της γραµµής. 

Εµπορικό Τµήµα Λιµένα 
1. Τακτική καθαριότητα των προβλητών και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων. 

2. Καθηµερινή καθαριότητα των εξωτερικών W.C.  

3. Σάρωση της προβλήτας των κρουαζιερόπλοιων, άδειασµα καλαθιών και καθαρισµός 

εξωτερικών W.C. την παραµονή και την εποµένη της άφιξης των κρουαζιεροπλοίων (περίπου 

70 πλοία το έτος). 

4. Καθαριότητα της αίθουσας υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας και των W.C. εντός της αίθουσας 

την παραµονή και την εποµένη της ηµέρας άφιξης των κρουαζιερόπλοιων (70 περίπου πλοία το 

έτος). 

5. Τακτικός καθαρισµός των γραφείων και του W.C. του ΚΕΑ (Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας) στην 

παλιά πλάστιγγα (τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα) 

6. Τακτικός καθαρισµός των γραφείων και του W.C. της νέας πλάστιγγας (τουλάχιστον δύο φορές 

την εβδοµάδα). 

7. Τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων µεγάλου κυβισµού στον προβλήτα που γίνονται 

συντηρήσεις σκαφών και άδειασµα αυτού όποτε χρειάζεται (τουλάχιστον µία φορά την 

εβδοµάδα). 

Τµήµα έµπροσθεν Ιχθυόσκαλας και Ναυταθλητικού Κέντρου µέχρι την εκβολή του ποταµού 

Μορώνη 
1. Τακτική καθαριότητα των προβλητών και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων 

(τουλάχιστον φορά την εβδοµάδα). 

2. Τακτικός καθαρισµός από την περιοχή του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας έως και την 

εκβολή του ποταµού Μορώνη από πεταµένα αντικείµενα, χαρτιά, σκουπίδια κλπ (Μία φορά 

την εβδοµάδα).  

Σε όλη την χ.λ.ζ. του λιµένα Σούδας 
1. Τακτική σάρωση όλων των προβλητών του λιµένα  µία φορά το δεκαπενθήµερο.  

2. Πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων του λιµένα όποτε αυτό απαιτείται. 

3. Καθαρισµός όποτε απαιτείται υαλοπινάκων, κουφωµάτων πλακακιών, τοίχων όλων των W.C. 

του λιµένα και καθηµερινός καθαρισµός όλων των W.C. του λιµένα. 

4. Ασβεστόχρωση των κρασπέδων εντός της χ.λ.ζ. του λιµένα κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου. 

5. Μάζεµα ογκωδών αντικειµένων (λάστιχα, ξύλα, µεταλλικά αντικείµενα κλπ.) µε φορτηγό από 

την χ.λ.ζ. πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και όποτε χρειάζεται.  

6. Καθαρισµός από αφίσες, πανό όλης της χ.λ.ζ. του λιµένα. 

7. Καθηµερινός καθαρισµός οδοστρώµατος και ασβεστόχρωση των κρασπεδόρειθρων κατά την 

έναρξη της θερινής περιόδου εξωτερικά του λιµένα-εντός της χ.λ.ζ. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την καθαριότητα  Λιµ Σούδας απαιτούνται εβδοµαδιαία 35 ώρες 

εργασίας 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΟΝΗΣΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ (περίπου 65 στρ) 
1. Καθαριότητα των προβλητών, των W.C. και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων 

καθηµερινά τους µήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο και δύο φορές την εβδοµάδα τους µήνες 

Νοέµβριο έως Μάρτιο. 

2. Τακτικός καθαρισµός υαλοπινάκων, κουφωµάτων πλακακιών, τοίχων των W.C. του λιµένα. 

3. Μία φορά την εβδοµάδα σάρωση όλων των προβλητών του λιµένα.  

4. Πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων του λιµένα όποτε απαιτείται. 
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5. Καθαρισµός από αφίσες, πανό όλης της χλζ του λιµένα. 

6. Ασβεστόχρωση κρασπέδων, τοιχείων και κορµών δέντρων του λιµένα κατά την έναρξη της 

θερινής περιόδου. 

7. Βάψιµο σε στύλους, µπίντες, παγκάκια και W.C. του λιµένα πριν την έναρξη της τουριστικής 

σεζόν. 

8. Μάζεµα ογκωδών αντικειµένων (λάστιχα, ξύλα, µεταλλικά αντικείµενα κλπ.) µε φορτηγό από 

την χ.λ.ζ. πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και όποτε χρειάζεται.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την καθαριότητα του Λιµ Καβονησίου απαιτούνται εβδοµαδιαία 28 

ώρες εργασίας 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ Λ.Τ.Ν.Χ. (περίπου 300τµ) 

 
1. Τακτική καθαριότητα των γραφείων, σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων, αλλαγή των 

καλαθιών αχρήστων, ξεσκόνισµα γραφείων-επίπλων, πλύσιµο φλυτζανιών κλπ. στις κουζίνες 

(τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα). 

2. Τακτικός καθαρισµός των W.C. (τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα) και καθαρισµός 

υαλοπινάκων, κουφωµάτων, πλακακιών, τοίχων των W.C όποτε απαιτείται. 

3. Τακτικό πλύσιµο µπαλκονιών και καθαρισµός υαλοπινάκων-κουφωµάτων. 

4. Συγκέντρωση απορριµµάτων, µεταφορά τους εκτός του κτιρίου  για την παραπέρα αποκοµιδή 

τους. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την καθαριότητα των γραφείων ΛΤΝΧ απαιτούνται εβδοµαδιαία 

8 ώρες εργασίας 

Όλα τα  προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης που θα χρησιµοποιούνται θα επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο και θα τηρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από την διακήρυξη ενώ ο ανάδοχος  

θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 

προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ενώ θα πρέπει να τηρούνται όλες οι υγειονοµικές, 

περιβαλλοντικές κλπ. διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους µε ευθύνη του, υποχρεούται µόνος αυτός (ο 

ανάδοχος) προς αποκατάστασή της. 

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις θα καθοριστούν στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ                   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονταν µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ 

0 -ΗΌνοµα: 
 

Επώνυµο: 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 
 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 
 

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 
 

Τόπος Κατοικίας:                                                        Οδός: Αριθ:               ΤΚ:   ]              
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): ∆/νση    Ηλεκτρ.                                                    I 

Ταχυδροµείου 
(Email): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Α)  ∆εν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ.α τ η ς π α ρ .  2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι: 
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE 
C 195 
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 (Α' 173) και 
τροποποιήθηκε µε τον. 3424/2005 (Α'305),  
ν) δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Β) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α τ η ς  παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελώ σε πτώχευση και επίσης, δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Γ) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ τ η ς  παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 

κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ ν .  2190/1920, όπως εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική 
εκκαθάριση  του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι   δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής   ή ε ι δ ι κ ή ς    
εκκαθάρισης   των   ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα).  
∆) Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και αναφέρω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης οι οποίοι 
είναι:................................................................................................................... καθώς και ότι είµαι 
ενήµερος ως προς τ ι ς  φορολογικές υποχρεώσεις µου. 
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Ε) Είµαι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο.................................................. κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και το ειδικό επάγγελµα µου 
είναι...................................................................................ή α σ κ ώγ εω ρ γ ι κ ό ή  κτηνοτροφικό επάγγελµα, 
κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς), 
ΣΤ) ∆εν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα 
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (για αλλοδαπούς από 
αντίστοιχη αρχή).  
Ζ) ∆εν απώλεσα το δικαίωµα να συµµετέχω σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσα τις συµβατικές µου υποχρεώσεις.  
Η) ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας  
Θ) Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) 
Ι) Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικ/λογητικών των παρ. 2 & 3 
του άρθρ. 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 
του ιδίου Π.∆. 
  
Ηµεροµηνία:........../........./ 20-- 

Ο ∆ηλών 
(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας................................... 
Κατάστηµα ................................. 
(∆/νση οδός - αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης................. 
ΕΥΡΩ      ............... 
ΠΡΟΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ∆ΟΥ 24 ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73100 
* Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι   του   ποσού   των   ΕΥΡΩ 
....................................(και ολογράφως) ......................................................... 
υπέρ της εταιρείας.............................................     ∆/νση.............................. 
................................................................για   τη   συµµετοχή   της   στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ................για την καθαριότητα.................... 
.................................................................................................. σύµφωνα 
µε την υπ' αριθ................./...................∆/ξή σας. 
* Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
* Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτηση σας µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
 * Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται οτο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
* Η παρούσα ισχύει µέχρι την.............................................................. 
* Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί οτο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
«Για την καθαριότητα της χλζ Λιµ Σούδας, Λιµ Καβονησίου Κισάµου και των γραφείων της Υπηρεσίας 
του ΛΤΝΧ», 
 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ................................................. 
 
Πλήρης τίτλος:.................................................................................................. 
 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 
Τηλέφωνο:........................ 
 
Τηλεοµοιότυπο:............................ 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:........................ 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ…………………………….. 
( Νοµικό πρόσωπο, Κοινοπραξία, κλπ) 
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 
 
Ονοµατεπώνυµο:................................................................................... 
 
Τηλέφωνο:........................ 
 
Τηλεοµοιότυπο:............................ 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:.................................................... 
 
Ηµεροµηνία:............................. 
 
Υπογραφή:............................... 
 
Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
[1]. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για :  
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).  
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
- υπεξαίρεση  
- εκβίαση  
- πλαστογραφία  
- ψευδορκία  
- δωροδοκία  
- δόλια χρεοκοπία  
- Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανοµικού Κώδικα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής είναι: φυσικά πρόσωπα οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. διαχειριστές 
Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποί του.  
 
2. 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος :  

• δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  

•  δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

 2. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.∆. 
118/2007). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Σηµειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί µε το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) Σύµφωνα µάλιστα µε τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. 
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του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί µε το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 
8-8-2007 η αρµοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισµό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.∆. 118/2007).  
2. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  
∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο συµµετέχον στο διαγωνισµό νοµικό 
πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων αυτό, προσκοµίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα πιο 
πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: α) κατάσταση του συνόλου 
του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο,  µε την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ’ αυτό. Οι 
ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
2. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
3. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 118/07 άρθρο 25 παρ.5 εδάφιο α ,το ύψος 
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
 
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται όσα καθορίζονται µε το άρθρο 6 παρ 2 του Π∆ 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ 
∆\ΝΣΗ :ΠΕΡΙ∆ΟΥ 24  ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73100 

 

Στα Χανιά σήµερα  ........./........./ 20--, ηµέρα.........................., στα γραφεία του ΛΤΝΧ Περίδου 24 

Χανιά µεταξύ  αφενός µεν του Προέδρου του ΛΤΝΧ ………………ενεργών ως εκπρόσωπος του 

Λιµενικού Ταµείου Ν Χανίων και   αφετέρου      ο 

..............................................................................ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος 
της εταιρείας    ........................................................ Α.Φ.Μ..................................... 

∆.Ο.Υ.............................     που     εδρεύει     στ...................................     οδός 

.................................................................., αποκαλούµενος εφεξής χάριν συντοµίας 

Ανάδοχος, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω ύστερα από διαγωνισµό που 

διενεργήθηκε µε βάση την  αριθµ ------------διακήρυξη, την προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου  
και την αριθµ … απόφ κατακύρωσης. 

 Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ως άνω ιδιότητα: 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων ....................................................   και 

αυτός αναλαµβάνει, την καθαριότητα των χώρων της χλζ Λιµ Σούδας, και του Λιµ Καβονησίου 

Κισάµου καθώς και των γραφείων του ΛΤΝΧ όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αριθ...................... σχετικής ∆ιακήρυξης που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης. 

Α) Η σύµβαση ισχύει για ένα έτος από......................έως......................... 

Β) Το συνολικό ποσό που συµφωνείται είναι  ............................................. € 

(......................................................Ευρώ) στο οποίο περιλαµβάνεται ΦΠΑ. 
Το αναφερόµενο ποσό, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Γ) Η συγκεκριµένη εργασία θα πληρώνεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΛΤΝΧ  

Η πληρωµή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά δεδουλευµένη, µηνιαία µε τραπεζικές 

επιταγές µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο  (Τιµολόγιο,   

Καταστάσεις  πληρωµής,  τα  ανάλογα  ένσηµα  των εργαζοµένων του, απόδειξη τραπέζης (extrait) ότι 

οι δεδουλευµένες αποδοχές του προσωπικού του έχουν καταβληθεί κανονικά για το συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα,  σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για το  ∆ηµόσιο. 

∆) Ο ανάδοχος υποχρεούται (άρθ. 68 Ν. 3863/15-7-2010), για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 

των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. ∆ηλαδή υποχρεούται για την 

καταβολή των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε. και να καλύπτει το 

πραγµατικό κόστος των νόµιµων αποδοχών των εργαζοµένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητικές αποφάσεις (∆.Α.). Όµοια ισχύουν και για την 

τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, την τήρηση των όρων της υγιεινής και 

ασφαλείας των εργαζόµενων κ.λ.π. 

Ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση µε την εταιρεία 
καθαρισµού θα καταγγελθεί.  

 ΣΤ) Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατάσταση του 

προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των χώρων, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 

και η οποία θα ανανεώνεται σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού. Για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους 

θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. 

 

Επίσης επισυνάπτονται δικαιολογητικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων που θα 

απασχοληθούν στο έργο, τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, αντίγραφο της 

συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, το 

ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 

αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά και τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Επίσης  
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πρέπει να καταθέσει υπολογισµό εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής 

των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων (αρ. 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 

115/Α/2010). 

Ζ) Σηµειώνεται ότι το προσωπικό υποχρεούται να υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρηση του, στα 

βιβλία παρουσίας που θα τηρούνται στα  γραφεία της Υπηρεσίας . 

Η) Επίσης, µαζί µε το Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην 

αναθέτουσα Αρχή την κατάσταση του προσωπικού για τον καθαρισµό των χώρων θεωρηµένη από την 

Επιθεώρηση Εργασίας. 
Θ) Η αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη αστική ή ποινική ή οιαδήποτε άλλη, 

για το προσωπικό που θα απασχολείται οτο συγκεκριµένο έργο. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει 

µε την παρούσα ότι επισκέφθηκε τους χώρους της αναθέτουσας αρχής ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και 

διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του 

προσωπικού του, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. 
 Ι) Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά τη σύµβαση, αρµόδια ορίζονται τα 

δικαστήρια των Χανίων. Επίσης, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ισχύουν οι 

εκάστοτε διατάξεις των νόµων. 

 

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, κατετέθη από τον Ανάδοχο η µε 

αριθµό ............................../....................   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
συνολικού ποσού ................................ € 

(......................................................................       ΕΥΡΩ),      της      Τράπεζας 

......................................σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

Συνετάγη εις διπλούν και έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος ένα πρωτότυπο. 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει ρητά και αµετάκλητα ότι αποδέχεται τα παραπάνω 
ανεπιφύλακτα και υπογράφεται το παρόν συµφωνητικό ως κάτωθι: 

 

 

01 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΤΝΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΛΤΝΧ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ      ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας................................... 
Κατάστηµα ................................. 
(∆/νση οδός - αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης.................  
      ΑΡ..........      ΕΥΡΩ 
ΠΡΟΣ :ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ∆ΟΥ 24 ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73100 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ......................(και ολογράφως) 
......................................... οτο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ 
της εταιρείας................................... ∆\νση.................................................................... 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό........................σύµβασης, 
που        υπέγραψε        µαζί        σας        για        την        καθαριότητα 
........................................................................... (αρ.διακ/ξης.........../................) προς 
κάλυψη αναγκών του ........................................και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 
της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ..........................ΕΥΡΩ αυτής. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωση σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
- Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ' εµάς , οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


