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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

    Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Δ. Αξγνιίδαο απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο  

ελδηαθέξνληνο γηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε, ηεο παξ. 2 πεξ. γ 

ηνπ αξζ.32 ηνπ λ.4412/16, γηα ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο γηα ηα θηίξηα ζηέγαζεο ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο, ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη ηνπ 

ΚΔΤ Αξγνιίδαο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο δύν κελώλ (από 01-10-21 έσο 30-11-21), 

πξνϋπνινγηζκνύ 9.000,00 ΔΤΡΩ, κε Φ.Π.Α. (7.258,07 € ρσξίο ΦΠΑ),  πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ν ζρεηηθόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Σν 

θπζηθό αληηθείκελν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

       Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο 

παξνύζαο θαη ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε. 

 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηωλ πξνο παξνρή ππεξεζηώλ. 
Επί πνηλή απνθιεηζκνύ Ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ επηά 

(7) άηνκα.  

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ 
απνξξίπηνληαη. 
Πξνζθνξέο πνπ μεπεξλνύλ ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό απνξξίπηνληαη. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε 
απνξξίπηνληαη. 
Πξνζθνξέο κε αζπλήζηζηα ρακειό πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θέξδνπο ζα 
θξίλνληαη αλάινγα θαη έπεηηα από εηδηθή αηηηνιόγεζε πνπ ζα απαηηεζεί από 
ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα αλ θαη εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία.   
 

Μεηνδόηεο/εο ζα αλαδεηρζεί ν Οηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 
ηηκή) γηα ην ζύλνιν ηωλ ππεξεζηώλ.  
 
ε πεξίπηωζε πνπ ν πξνζθέξνληαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη πνζνζηό ηεο 

ζύκβαζεο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ην πνζνζηό απηό θαζώο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλεη ζύκθωλα κε ην αξζ.58 ηνπ λ.4412/16. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο (θαη ν ππεξγνιάβνο, κόλν ζε 
πεξίπηωζε πνπ ην πνζνζηό ππεξγνιαβίαο μεπεξλά ην 30% ηεο ζύκβαζεο) 
ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία: 

1. ππεύζπλε δήιωζε (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα – Παξάξηεκα Ι) 

  Ναύπιην,  08/09/2021 
Αξηζ. Πξόζθιεζεο 1258/2021 





2.θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα όινπο ηνπο θνξείο πιελ Κεληξηθήο 
Δηνίθεζεο (ζε ηζρύ) 
3.αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα κηζζωηώλ θαη κε κηζζωηώλ (ζε ηζρύ) 

 
Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο δύλαηαη λα απεπζύλεη θαη λα θαηαζέζεη 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά έσο 13/09/2021 θαη ώξα 15.00 ζην e-mail ηεο ππεξεζίαο καο 
doy@argolida.gr. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρεη ρξόλν ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 
κήλεο. 
                                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με Εληνιή Πεξηθεξεηάξρε 

Παλαγηώηε Νίθα 
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Δ/λζεο 

 

 
Επακεηλώλδαο Μαπξόγηαλλεο 

mailto:doy@argolida.gr




Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

                                                                       
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-
κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο 
θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 
ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 
όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  





5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 
πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 

 

Ο  Γειώλ 

 
 

 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα 

βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

ΥΩΡΟΙ  ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 ΩΦΔΛΙΜΟ 

ΔΜΒΑΓΟΝ ζε 

η.κ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ                     

ΩΡΑΡΙΟ-ΑΣΟΜΑ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Kηίξην Α  & B   
(δηάθνξεο Τπεξεζίεο ) 

Παξαιηαθή νδόο 
Ναππιίνπ Ν.Κίνπ, 
Ναύπιην 2.659 

14:30-19:30                     

άηνκα 4 

3 θνξέο/εβδνκάδα 

(Γεπηέξα-Σεηάξηε-

Παξαζθεπή) 

 

Κηίξην Γ’  
(Γ/λζε Γεκ.Τγείαο  
& Κνηλ.Μέξηκλαο) 

Θεζζαινλίθεο 9 
& Μελαίνπ, 
Ναύπιην 

341,86 
14.30-16.30                  

άηνκα 2 

2 θνξέο/εβδνκάδα 

(Σξίηε-Πέκπηε) 

Κηίξην Γ’  
(Γ/λζε Μεηαθνξώλ 
Δπηθνηλσληώλ & KTEO) 

Παξαιηαθή νδόο 
Ναππιίνπ-Ν.Κίνπ 

250,00 
14.30-16.30                  

άηνκα 2 

2 θνξέο/εβδνκάδα 

(Σξίηε-Πέκπηε) 

Κηίξην Δ’ (ΚΔΤ) Αλδξηαλνππόιεσο 
14, Ναύπιην 

114,00 

14.30-16.30                  

άηνκα 1 

2 θνξέο/εβδνκάδα 

(Σξίηε-Πέκπηε) 

Κηίξην Σ’  
(Αγξνηηθό Κηεληαηξείν 
Άξγνπο) 

Πίλδνπ 46, Άξγνο 60,00 
14.30-15.30                  

άηνκα 1 

2 θνξά/εβδνκάδα 

(Γεπηέξα-Σεηάξηε) 

Κηίξην Ε’  
(Τπεξεζίεο Κξαληδίνπ) 

Οδόο 
Γεκνθξαηίαο-
Κξαλίδη 
 

47,55 
14.30-15.30                  

άηνκα 1 

2 θνξά/εβδνκάδα  

(Σξίηε-Πέκπηε) 

Κηίξην Ζ΄ (Γ/λζεηο 
Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο) 

Ακπκκώλεο 7Β-
Ναύπιην 

695,42 
14:30-19:30                     

άηνκα 2 

3 θνξέο/εβδνκάδα 

(Γεπηέξα-Σεηάξηε-

Παξαζθεπή) 

ΤΝΟΛΟ ΣΜ. 
 

4.167,83  

 
 

 

ΗΜΕΡΗΙΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 Καζαξηζκόο θιηκαθνζηαζίσλ θαη πιαηύζθαισλ κεηαμύ νξόθσλ, από ην ππόγεην κέρξη 

ηελ ηαξάηζα (ζθνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα). 

 Καζαξηζκόο (ζθνύπηζκα) πεξηβάιινληα ρώξνπ γύξσζελ ησλ θηηξίσλ. 

 Γεληθό πιύζηκν ησλ ηνπαιεηώλ κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά ησλ 

ιεθαλώλ θαη ησλ ζθεπαζκάησλ απηώλ θαζξεπηώλ, δαπέδσλ, νπξεηεξίσλ, 

ηνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο θαη πγξνύ ζαπνπληνύ θαζώο θαη εθθέλσζε ησλ δνρείσλ 

ράξηνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηλνύξγησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ 

ηνπαιεηώλ ζα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζρνιαζηηθόηεηα. Σελ πξνκήζεηα 

ηνπ ράξηνπ πγείαο θαη ηνπ πγξνύ ζαπνπληνύ αλαιακβάλεη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Αξγνιίδαο. 

 Άδεηαζκα ησλ θαιαζηώλ αρξήζησλ, θαζάξηζκα, πιύζηκν εληόο ηνπο όηαλ ππάξρεη 

αλάγθε θαη αληηθαηάζηαζε πιαζηηθήο ζαθνύιαο.  

 Άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. 





 Καζαξηζκόο αλειθπζηήξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαζώο θαη θαζαξηζκόο 

θαζξεπηώλ. 

 Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ από ηνλ ρώξν πξαζίλνπ ησλ θηηξίσλ (όπνπ ππάξρνπλ). 

 Μεηαθνξά ησλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο γηα ηελ απνθνκηδή 

ηνπο από ην Γήκν. 

 θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ όισλ ησλ ρώξσλ (γξαθείσλ, 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη δηαδξόκσλ) .  

 Καζαξηζκόο γξαθείσλ: μεζθόληζκα θαη θαζάξηζκα γξαθείσλ θαη επίπισλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηώλ (ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ, κεραλώλ, θσηνηππηθώλ κερ/ησλ, 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ πηλάθσλ δσγξαθηθήο, δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

θσηηζηηθώλ, ζσκάησλ ζέξκαλζεο, βηβιηνζεθώλ θιπ). 

 θνύπηζκα κε ειεθηξηθέο ζθνύπεο ησλ ραιηώλ θαη ησλ κνθεηώλ όπνπ ππάξρνπλ.  

 
 
 
 
 
 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  (2 θνξέο/κήλα, ηελ πξώηε & ηελ ηξίηε εβδνκάδα θάζε 

κήλα) 

 Καζαξηζκόο ηνπ ππνγείνπ, όπνπ ππάξρεη (δηαδξόκσλ, ιεβεηνζηαζίσλ, 

κεραλνζηαζίσλ) 

 Καζάξηζκα όισλ ησλ παινπηλάθσλ ησλ παξαζύξσλ-κπαιθνλνπνξησλ ησλ γξαθείσλ 

εζσηεξηθά-εμσηεξηθά θαη όζσλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηαρσξηζηηθνί ησλ γξαθείσλ.  

 Σνπηθόο θαζαξηζκόο εζσηεξηθώλ ζπξώλ.   

 Καζάξηζκα ησλ πεξζίδσλ, όπνπ ππάξρνπλ. 

 Καζαξηζκόο κπαιθνληώλ, όπνπ ππάξρνπλ (ζθνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, θάγθεια). 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ζ ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

1. Να αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε κέξνο ή ηκήκα ησλ σο άλσ ρώξσλ κε νπνηνπζδήπνηε 

άιινπο «αληίζηνηρνπο» (από άπνςε εκβαδώλ θαη απαηηήζεσλ θαζαξηζκνύ). 

2. Να αλαζέηεη λένπο (ή λα αθαηξεί παιαηνύο ρώξνπο). 

Οη αλσηέξσ κεηαβνιέο ζα δηελεξγνύληαη κε Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο ζηελ 

νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη α) Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θαζαξηζκνύ ηνπο, β) Σα εκβαδά ησλ 

ρώξσλ κε αληίζηνηρε απμνκείσζε ηνπ εξγνιεπηηθνύ ηηκήκαηνο. 

Γηα ηηο κεηαβνιέο απηέο δελ απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ απνδνρή ηνπ αλαδόρνπ, απαηηείηαη 

ζύλαςε ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αξγνιίδαο εθκηζζώζεη ή θαηαζθεπάζεη λέν θηίξην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, απηή ζα επεθηαζεί θαη ζην λέν θηίξην. 





ε πεξίπησζε πνπ ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αξγνιίδαο απνθαζίζεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θάπνην από ηα παξαπάλσ θηίξηα, ην θόζηνο ζα κεησζεί. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλά δίκελν, κε ηελ πξνζθόκηζε 

ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 

ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γίλεηαη από επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζνύλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί από ηελ 

θαζ΄ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην 

αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν, ήηνη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

είηε απηεπάγγειηα είηε έπεηηα από ζρεηηθή ππόδεημε ησλ αλσηέξσ επηηξνπώλ παξαιαβήο πνπ 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπό ηεο θαζαξηόηεηαο, γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηνπ αλαδόρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

Επί πνηλή απνθιεηζκνύ Ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ επηά (7) 

άηνκα.  

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ-ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ  

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

e-mail  

Ηκεξνκελία:……………………

………… 

Γηα ην ππνςήθην αλάδνρν 

 

 

                θξαγίδα / ππνγξαθή 

                                                                                                       Ολνκαηεπώλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 





ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

ΜΔ ΦΠΑ (γηα 2 κήλεο) 

    

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΤΗ  

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ γηα θάζε εκέξα θαζαξηόηεηαο  

Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν (από ηνλ επηκεξηζκό ζα 

πξέπεη λα πξνθύπηεη έλαο ζαθήο ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο) 

 

Ώξεο εξγαζίαο έθαζηνπ εξγαδνκέλνπ γηα θάζε εκέξα θαζαξηόηεηαο  

Ηκέξεο εξγαζίαο έθαζηνπ εξγαδνκέλνπ  

πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο θαη ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη 

ή όπνην εξγαζηαθό θαζεζηώο ηζρύεη (λα επηζπλαθηεί αληίγξαθν ζε θάζε 

πεξίπησζε) 

 

Πξνβιεπόκελν σξνκίζζην εξγαδνκέλνπ βάζεη ζπιινγηθήο 

 ή θιαδηθήο ή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο 

 

 

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΚΟΣΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΚΟΣΟΤ ΤΝΟΛΟ 

(γηα 2 κήλεο) 

Ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο 

λόκηκεο κηθηέο απνδνρέο (θαζαξέο ακνηβέο + εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ) 

γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 

  

Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε κε βάζε  

ηα πξνϋπνινγηζκέλα πνζά γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 

  

Κόζηνο αλαισζίκσλ θαη ινηπώλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ   

Γηνηθεηηθό θόζηνο επί ηνπ κεληαίνπ πξνζθεξόκελνπ   

ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

  

Δύινγν Πνζνζηό Γηνηθεηηθνύ Κέξδνπο (αλαγξαθή πνζνζηνύ θαη 

θόζηνπο) 

  

Νόκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 8%)* 

  

πλνιηθό κεληαίν θόζηνο άλεπ Φ.Π.Α. (άζξνηζκα όισλ ησλ αλσηέξσ)   

Φ.Π.Α. 24%   

πλνιηθό κεληαίν θόζηνο κε Φ.Π.Α.   

 

Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα επηζπλαθηεί αληίγξαθν ηεο όπνηαο ζύκβαζεο εξγαζίαο ππάγνληαη 

νη εξγαδόκελνη ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. 





Η νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά ηζρύεη γηα δύν (2) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο. 

 

**Η επίμαχη προκαταβολή φόρου 8% παρακρατείται υποχρεωτικά κατά την ζκδοςη τησ ςχετικήσ 

εντολήσ πληρωμήσ τησ αξίασ των παρεχόμενων υπηρεςιϊν και ςυνεπϊσ επιβαρφνει κατά το ιςόποςο 
το ςυμβατικό αντάλλαγμα. Συναφϊσ ζχει παγίωσ γίνει δεκτό ad hoc από την νομολογία ότι ςυντρζχει 
υποχρζωςη -επί ποινή απόρριψησ τησ προςφοράσ ςυμπερίληψησ ςτην προςφερόμενη τιμή τησ 
προςφοράσ κάθε νόμιμησ επιβάρυνςησ, μεταξφ των οποίων, περιλαμβάνεται και το ποςοςτό 8% 
προκαταβολήσ φόρου ειςοδήματοσ του ν. 4172/2013 και μάλιςτα αδιαςτίκτωσ αν το ςυγκεκριμζνο 
κονδφλιο αναγράφεται ή όχι ςτουσ Πίνακεσ ζντυπα τησ οικονομικήσ προςφοράσ ωσ παρατίθενται 
ςτην διακήρυξη. Ειδικότερα, ωσ ζχει κριθεί, η υποχρζωςη ςυμπερίληψησ ςτην τιμή τησ προςφοράσ 
τησ παρακράτηςησ τησ προκαταβολήσ του φόρου ειςοδήματοσ 8% «αποςκοπεί ςτη διαςφάλιςη με 
αδιαμφιςβήτητο και αδιάβλητο τρόπο τησ αντικειμενικότητασ ςτην ανάθεςη τησ προμήθειασ και 
υπαγορεφεται προφανϊσ από την ανάγκη εξάλειψησ κάθε ενδεχόμενησ αςάφειασ κατά τη ςφνταξη 
των οικονομικϊν προςφορϊν, τυχόν φπαρξη τησ οποίασ οδηγεί ςφμφωνα με τη διακήρυξη ςε 
απόρριψη τησ προςφοράσ ωσ απαράδεκτησ». (ΑΕΠΠ Απόφαση 9/2020) (ΑΕΠΠ Απόφαση 63/2020) 

 

 
ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=2f2b4K4MxKyAcvouxsfGGoYodjl4YmK4PbLTJKMaFxL6Jy1ayLdHe84L1VQtQIlcZjaGxtIQHuo2CMNedflWWQQi6Rst2zDeDyKltjQ1h9vFBkT60ThHohXsfMiqrqsT_WimFcTHShNhcT25nmgp9Ys1
http://tracking.dimosnet.gr/tracking/click?d=2f2b4K4MxKyAcvouxsfGGoYodjl4YmK4PbLTJKMaFxLpxw52s7HtlHRRokBKGYvhQRVpStXUHm80LP2ODs5jm4-jnA7v6bbVNICIos4kKG2JSzdrofj7YGr7tc3IKynB_4KsQ-3kWe72BIP0GV91qBI1
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