
Αρ. Πρωτ. 8435/01-03-2022 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για ένα (1) μήνα, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού θα ανέρχεται σε είκοσι ένα (21) άτομα, τα οποία θα 
απασχολούνται σε κυκλικό ωράριο 8 ώρες εργασίας, καθημερινές και αργίες, για 5 ημέρες την 
εβδομάδα, κατά τις βάρδιες 06:00-14:00(πρωϊνή),  14:00-22:00(απογευματινή) και  22:00-
06:00(βραδινή) για την καθαριότητα του πολυωρόφου κτιρίου (7όροφο και κεντρικό κτίριο 2ορόφου) 
συνολικής επιφάνειας περίπου 13.500τ.μ. 

2. Σε όλα τα στάδια παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες 
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές  διατάξεις, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου 
και τις διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.  

3. Ο καθαρισμός των χώρων θα  γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων Κυριακών και αργιών  και 
εξαιρέσιμων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο. 

4. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Που θα γίνεται 
σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν.Π. « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση  
των νοσοκομειακών απορριμμάτων (ενδεικτικά το φεκ 1537/2012) 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή παράληψη ή πλημμελή εργασία που 
θα παρατηρείται και  γνωστοποιείται σε αυτόν και στους υπευθύνους του Γ.Ν.Π. εάν ο ανάδοχος δεν 
φροντίσει για την ανωτέρω αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα 
επιβάλλεται από το Γ.Ν.Π. για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ίση με το ποσοστό από 3% έως 10% παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση το νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη 
διατύπωση.  

7. Κατά την παροχή υπηρεσιών  από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του 
Νοσοκομείου, ούτε να ενοχλούνται ασθενείς προσωπικό και επισκέπτες. 

8. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και 
την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους.   

9. Τα υλικά καθαριότητας θα διατίθενται από την αναθέτουσα αρχή (Γ.Ν.Π.).  
10. Απαγορεύεται  στον ανάδοχο να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για 

το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παρέχει 
τις υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας του προσωπικού.  

11. Οι υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους του νοσοκομείου διέπονται αυστηρά από τον Εσωτερικό 
κανονισμό Καθαριότητας αυτού και τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ όσον αφορά την 
πανδημία COVID-19. Συγκεκριμένα, η καθαριότητα – απολύμανση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα 
με τις οδηγίες της ΕΝΛ  (Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων )  

12. Καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης  ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι  πιστοποιητικά σε ισχύ: 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018, καθώς και 
αποδεικτικά έγγραφα (ΑΠΔ)εμπειρίας σε καθαριότητα σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα αναλόγου 
τετραγωνικών μέτρων με τις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα αναλάβουν. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ τα εργατικά ατυχήματα. 
14. Να καταθέτει στην διοίκηση του ΓΝΠ κάθε μήνα αποδεικτικά εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεών 

του απέναντι στο Δημόσιο, ΕΦΚΑ, Δήμο και κάθε τρίτο, καθώς και αντίγραφα μισθοδοτικών 
καταστάσεων. 

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων σύμφωνα με 
το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών   και για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας,  οι εργαζόμενοι θα πρέπει να  έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά 
του κορωνοϊού COVID 19 (Ν.4820/2021   άρθρο 205& 206).Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
διαθέτουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές. Τα αποδεικτικά εμβολιασμού 



και τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων αποτελούν υποχρέωση  για τον οριστικό ανάδοχο και 
θα παραδοθούν στο Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας , με την ανάληψη υπηρεσίας. 

16. Τόσο η Υπηρεσία όσο και οι Αρμόδιες Αρχές δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση του αναδόχου  με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.  

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει ειδικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και 
οδηγίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, όπως διασπορά 
αίματος και άλλων βιολογικών υγρών, που έχουν δοθεί από την ΕΝΛ. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση τήρησης των οδηγιών για τον περιορισμό της 
λοίμωξης covid -19. 

19. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέτει έμπειρο (με προϋπηρεσία στο χώρος της υγείας ) και σταθερό 
προσωπικό (που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής  

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής  και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του ιδίως δε ως προς 
την καταβολή  των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, των όρων υγιεινής 
και ασφάλειας κ.λ.π. Παράβαση αυτής της υποχρέωσης δίνει στο Νοσοκομείο το δικαίωμα για 
μονομερή καταγγελία της σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτος. 

21. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και την 
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
τυχόν προκύψει. 

22. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (γραπτό 
και προφορικό λόγο) να είναι άριστο στην  εμφάνισή του  και άψογο στη συμπεριφορά του στο 
προσωπικό του νοσοκομείου καθώς και σε τρίτους. 

23. Το προσωπικό οφείλει να  διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, να φέρει καθαρή και 
ευπαρουσίαστη στολή με εξατομικευμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά οι οποία θα αναγράφει την 
επωνυμία του αναδόχου, δεν θα ομοιάζει χρωματικά με στολές εργασίας των λοιπών εργαζομένων 
του νοσοκομείου. Η προμήθεια , το πλύσιμο και η συντήρηση των στολών βαρύνουν τον ανάδοχο. Το 
προσωπικό επίσης υποχρεούται να φέρει κονκάρδα σε εμφανές σημείο στη στολή εργασίας του η 
οποία θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά : φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα εργασίας, τμήμα, 
επωνυμία αναδόχου και λογότυπο του Γ.Ν.Π. 

24. Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση τυχόν εργαζομένων 
από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τους ή 
δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στους κανόνες και τις οδηγίες του νοσοκομείου.  

25. Οι θέσεις εργασίας του προσωπικού θα προσυμφωνούνται και δεν θα εναλλάσσονται χωρίς σημαντικό 
και αιτιολογημένο λόγο. Το  πρόγραμμα του προσωπικού θα καταρτίζεται από το Τμήμα Επιστασίας,  
και δύναται να τροποποιείται ανάλογα τις ανάγκες του νοσοκομείου.  

26. Στην περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων είναι λιγότερος  από εκείνον που αναγράφεται στο 
πρόγραμμα και είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να  διαθέσει στο Νοσοκομείο, θα επιβάλλονται οι 
ακόλουθες ποινές:  

 Πρόστιμο 44€ για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο 
 Πρόστιμο 132€ για την απουσία μέχρι  3 ατόμων σε ένα 24ωρο 
 Πρόστιμο 176€ για την απουσία μέχρι 4 ατόμων σε ένα 24ωρο 
 Πρόστιμο 440€ για την απουσία μέχρι 5 ατόμων σε ένα 24ωρο 

 
27. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας  και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος το 

νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 
28. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά 
λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες  και τους χώρους του νοσοκομείου. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στα στοιχεία που αφορούν κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά 
κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι, εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.  



29. Σε περίπτωση προκληθείσης βλάβης στους χώρους ή τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, από το 
προσωπικό του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται με δική του δαπάνη να αποκαταστήσει άμεσα τη 
βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια κατάσταση που είχε παραληφθεί.  

30. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από την ορισθείσα επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο 
από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Π., για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την ΕΝΛ του νοσοκομείου, από μέλος 
της Διοίκησης του νοσοκομείου από υπάλληλο του τμήματος Επιστασίας, από την Επόπτη Δημόσιας 
Υγείας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική 
υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον έλεγχο και 
να διευκολύνει τα όργανα που τον διενεργούν. 

31. Η επιτροπή ελέγχου θα κοινοποιεί στον ανάδοχο  τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τα οποία θα 
προσυπογράφονται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται σε τυχόν συστάσεις 
ή παρατηρήσεις  

32. Στην περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών η αναθέτουσα αρχή (ΓΝΠ) ενημερώνει άμεσα τον 
ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος άμεσα να εκτελέσει την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται 
από τις ανάγκες του νοσοκομείου. Στην περίπτωση που δεν αποκατασταθούν άμεσα οι πλημμελείς 
εκτελεσθείσες εργασίες τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Η αναθέτουσα αρχή έχει το 
δικαίωμα να   αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τις από τη συγκεκριμένη σύμβαση 
εργασίες, σε βάρος του αναδόχου, όταν αυτός κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης, δεν εκπληρώσει της 
υποχρεώσεις  του. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς 
τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση. 

33. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση σε τρίτους των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την  παρούσα σύμβαση  

34. Ο ανάδοχος  θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους του 
νοσοκομείου ή από άλλους κρατικούς φορείς. 

35. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μη ενεργοποίησης της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση που 
εγκριθεί η παράταση των υπαρχόντων συμβάσεων των υπαλλήλων καθαριότητας (ΣΟΧ) 
 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ (ΠΡΩΙ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ –ΝΥΧΤΑ ) .  
      ΗΜΕΡΑ    ΒΑΡΔΙΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ-ΑΤΟΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΠΡΩΙ        10 
     ΑΠΟΓΕΥΜΑ         4 
     ΝΥΚΤΑ         2 
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ       ΠΡΩΙ         8 
     ΑΠΟΓΕΥΜΑ         3 
     ΝΥΚΤΑ         2 
 
 
Οικονομική προσφορά  
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
όπως αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το 
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμφώνα με 
την   κείμενη νομοθεσία, για παροχή υπηρεσιών και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
Μεταξύ δε των εν λόγω επιβαρύνσεων περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού και η προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 
του ν. 2198/1994 παρακρατείται υποχρεωτικά κατά την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της 
αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους (τροπ. Άρθρου 68 του Ν. 
3863/2010), εκτός των άλλων τα εξής: 

 Τον αριθμό την εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο  
 Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας  



 Τη συλλογική σύμβαση 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.  

 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού να ειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους 
και των νόμιμών υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της προσφερόμενης τιμής και οποιαδήποτε αξίωση  του 
αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου της υπηρεσίας που ανατίθεται βάσει τιμών της 
προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και την  αποπληρωμή της. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . Εναλλακτικές προσφορές, 
δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 
προτάσεις , δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του 
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, 
επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων  των κυρώσεων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. 
 
Επισημαίνεται ότι ακυρώνεται  η οικονομική προφορά  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα 
πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ             21 33.108,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Της επιχείρησης …………………………………………… 
Με έδρα ……………………………………………………, οδός……………………….., αριθμός ………… τκ……..,  
Α.Φ.Μ…………………………………….., 
Δ.Ο.Υ………………………………………, 
Τηλ……………………………………….., 
Ε-mail……………………………………., 
Αφού έλαβα υπόψη τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τη μελέτησα, δηλώνω πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και της ισχύουσας νομοθεσίας και υποβάλλω την 
κάτωθι προσφορά :  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 
 

    



Α/Α 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

      
     2 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ    ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

  

 
3 
 

 
ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

 
4 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 

  

 
5 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 

  

 
6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ 

  

 
7 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ 

  

 
8 
 

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  

  

 
9 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – 
ΦΟΡΟΙ (8%Κ.Λ.Π.) 

  

 
10 

 

 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ  

  

 
11 

 

 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

  

 
12 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  

 
13 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως)…………………………….ημέρες 
Ημερομηνία :……………………………………………(Υπογραφή –Σφραγίδα ) 
 
*Η ανάλυση θα υποβληθεί σε χωριστούς πίνακες. 
 
Οδηγίες (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς ) 
1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του ) από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία  επί 
ποινή του απαράδεκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους 
Φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας  

2. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μία και μοναδική και θα αναλύεται 
επαρκώς με σαφήνεια ο τρόπος- μέθοδος υπολογισμού αυτής της τιμής. Η ανάλυση υπολογισμού 
του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα.  

3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία  
4. Η προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη . 
5. Προσφορά που θέτει τον όρο αναπροσαρμογής τιμής  απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ θα 

πρέπει να γίνει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 



6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

7. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι στη σύμβαση.  

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 
αφενός είναι δεσμευτική  για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές 
άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή  αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία    

9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει λιγότερο χρόνο ισχύος από 90 ημέρες θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 


