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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΚ/ΤΕΕ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.800,00 ΕΥΡΩ  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή                              ΤΕΕ – Π. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

Προϋπολογισμός  4.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% 
Φ.Π.Α. ) το οποίο αναλύεται ως εξής:  
Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 

3.870,97 ευρώ  

24% Φ.Π.Α. : 929,03  ευρώ  
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 

4.800,00 ευρώ  

Διαδικασία Ανάθεσης  Απευθείας ανάθεση με πρόσκληση 
  

Κριτήριο Ανάθεσης  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

 

Ημερομηνία Κατάθεσης 

Προσφορών  

 

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00  

 

CPV  

 
90910000-9  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Αντικείμενο της πρόσκλησης για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των 
γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ, Λ. 
Αλεξάνδρας 13, 491 00 Κέρκυρα και κατάθεση οικονομικών προσφορών προκειμένου αυτές να 
αξιολογηθούν και να επιλεγεί ο ανάδοχος. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καλύπτει 
το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα υπογραφεί έως τις 31/12/2020.  
Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΕΕ – Π. Τμήμα Κέρκυρας με την οποία ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί 
θα συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (εφεξής «Σύμβαση»).  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με αντικείμενο εργασιών ως κύρια 
δραστηριότητα υπηρεσίες καθαριότητας, έχουν εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο και έχουν 
αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι τα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες 
του  Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ,  Λ. Αλεξάνδρας 13, 491 00 Κέρκυρα, ήτοι των γραφείων του 
που βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτηρίου, εμβαδού 138,64 τ.μ., ,της αίθουσας εκδηλώσεων που 
βρίσκεται στον 3ο όροφο εμβαδού 67,67 τ.μ. και της βιβλιοθήκης που βρίσκεται στο υπόγειο, 
εμβαδού 30,71 τ.μ. καθώς και της αποθήκης που βρίσκεται στην υποστέγη εμβαδού 15 τ.μ.  
 
   

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (3.870,97 ευρώ) πλέον 24% Φ.Π.Α.(929,03 ευρώ), 
ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(4.800,00 ευρώ), έως 31/12/2020.  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
Οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού είναι οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα Α της παρούσας, 
της οποίας αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΩΡΑΡΙΟ  
Ο καθαρισμός των χώρων του άρθρου 2 της Αναθέτουσας Αρχής θα διενεργείται τις εργάσιμες 
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες (13.30-15.30) και ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει κατ’ ελάχιστο ένα (1) άτομο για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο ακριβής αριθμός του 
προσωπικού του υποψηφίου Αναδόχου που θα απασχοληθεί για την παροχή των υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας, καθώς και το ακριβές ωράριο εργασίας θα αναγράφεται 
στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ειδικευμένο, άψογο από πλευράς 
εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς προσωπικό.  
 

Ο Ανάδοχος έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις:  
 
1. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και 
την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
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2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, έχει την αποκλειστική 
ευθύνη να φροντίζει, ώστε το προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και 
εργασίας και να είναι ασφαλισμένο.  

3. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων, σε 
περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος του προσωπικού που θα διαθέτει για την εκτέλεση της 
Σύμβασης, όπως και κάθε Αστική ή Ποινική Ευθύνη έναντι τρίτων που θα προκύψει άμεσα ή 
έμμεσα από την εκτέλεση της Σύμβασης.  

4. Για λόγους ασφαλείας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στην αρμόδια 
υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο και Δελτίο Ταυτότητας) 
του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το ωράριο εργασίας, χωρίς 
αύξηση του προϋπολογισμού.  

5. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αυστηρώς εμπιστευτική. Για αυτό τον λόγο ο Ανάδοχος 
δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, καθώς και να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας, να 
μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατά μυστική οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στην 
αντίληψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών του. Επίσης, δεσμεύεται ότι την υποχρέωση αυτή 
θα τηρήσουν όλοι οι συνεργάτες του και οι εργαζόμενοί του που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση 
της Σύμβασης. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρέωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό 
για την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του 
απασχολούμενου προσωπικού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην 
αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η ακαταλληλότητα δεν 
αφορά μόνο τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, αλλά την όλη στάση, συμπεριφορά, τιμιότητα, ευγένεια και άλλα 
παρόμοια χαρακτηριστικά και η διαπίστωσή της γίνεται κατ’ απόλυτη αιτιολογημένη κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής, την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται, χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους 
αντίρρηση. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές με 
το προσωπικό του Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ.   

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας περί 
λ.χ. καταβολής των νόμιμων αποδοχών, τήρησης του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

8. Σε περίπτωση πρόκλησης της οποιασδήποτε βλάβης, φθοράς ή ζημίας στους χώρους, τα 
έπιπλα ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ από το 
προσωπικό του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη 
βλάβη/ζημία και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν πριν την 
πρόκληση της ζημίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημέρα υπογραφής της έως 31/12/2020.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς διενεργείται βάσει του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με:  
 
1. Το Π.Δ της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 
Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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2. Τον Ν. 1486/94 (ΦΕΚ Α 161) «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας». 

3. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143), όπως ισχύει.  

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 
ισχύει.  

5. Τον Ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.  

6. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».  

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

9. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

10. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

12. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

13. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.τ.λ.», αναλογικά εφαρμοζόμενο. 

14. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19 ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», αναλογικά  εφαρμοζόμενο 

15. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”.  

16. Το Π.Δ.  28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία».  

17. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

18. Τη με αριθμ. ΔΕ/2020/Σ01/10/14/01/2020 (ΑΔΑ:67ΕΝ46Ψ842-07Ξ) Απόφαση της ΔΕ του Τ.Ε.Ε. 

περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π. Τμήματος 
Κέρκυρας του ΤΕΕ.  

19. Τη με αριθμ. ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΩΜΡΚ46Ψ842-ΡΡΑ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

20. Το με αρ. 20REQ006182383 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ (www.teekerk.gr).  
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ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΠΕΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπα και αντίγραφα) σε κυρίως 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
2. Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δηλ. «ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας». 
3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό. 
5. Τα στοιχεία με την πλήρη επωνυμία του αποστολέα «επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.» 
 
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει: 
 
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα εσωκλείεται η 
οικονομική προσφορά, δηλαδή καθαρή αξία και ΦΠΑ για το προς εκτέλεση έργο για ένα έτος 
μέχρι 31/12/2020, συνολικά και κατά μήνα. Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει 
απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, άλλως δεν ισχύει.  
 
β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» στον οποίο θα περιέχονται όλα τα 
αρμοδίως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται από την παρούσα και είναι: 
 
Δικαιολογητικά 
 
1. Οι εταιρείες – επιχειρήσεις καθαριότητας, σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010 άρθρο 68, θα πρέπει 
να συμπεριλάβουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά», εκτός των άλλων έγγραφη αναφορά στην 
οποία θα αναφέρονται στα εξής: 
      
α. Ο αριθμός των εργαζομένων. 
β. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας τους. 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν: 
 
α.   Αντίγραφο ποινικού Μητρώου 
β.   Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για τον ορισμό του κυρίου αντικειμένου 
δραστηριοτήτων  εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή ειδικό επάγγελμα για φυσικά πρόσωπα.  
 
Προσφορές που δεν περιέχουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται ως μη σύμφωνες με την 
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Τα επιμέρους κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: 
 
 Η συμφωνία της προφοράς με τους όρους της πρόσκλησης. 
 Η Oικονομική προσφορά. 
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 Η εμπειρία του αναδόχου σε ανάλογη εργασία. 
 Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. 
 
Τα πιο πάνω κριτήρια θα αναφέρονται αναλυτικά σε ειδική παράγραφο προσφοράς.  
 
Η Οικονομική Προσφορά που συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα, συμπληρωμένο 
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα: 
 

Α/Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.870,97 ευρώ   

ΦΠΑ 24% 929,03 ευρώ   

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 4.800,00 ευρώ   

 
 
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Π. Τμήματος, Λ. Αλεξάνδρας 13, 4ος  
όροφος (αρμόδια υπάλληλος κα Αγγελική Στραβοράβδη, τηλ.: 26610 30058), έως και την 30η 
Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00. Μπορούν, δε, να κατατεθούν από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε ταχυδρομικά «επί αποδείξει», είτε με 
ταχυμεταφορά ή όποιο άλλο μέσο, πάλι με απόδειξη ότι κατατέθηκε έως και την ορισμένη ημέρα 
και ώρα. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή του αναδόχου θα 
συνεδριάσει την ίδια ως άνω ημέρα 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του Π. Τμήματος. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2) μήνες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 
εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της.  
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.  
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την 
παρούσα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο 
άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν 
υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης ανάθεσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
 
α. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016 ένστασης.  
β. Κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον προτεινόμενο Ανάδοχο.  
 
2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης ανάθεσης, η Αναθέτουσα 
Αρχή προσκαλεί τον προτεινόμενο Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

3. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίγραφο Ποινικού 
Μητρώου δικαστικής χρήσης (προκειμένου για νομικά πρόσωπα η υποχρέωση αφορά τους 
διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, το διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του δ.σ. ΑΕ και τα μέλη 
του δ.σ. συνεταιρισμού), ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.  

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά, μηνιαίως σε ισόποσες δόσεις και εντός τριάντα (30) 
εργασίμων ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος θα 
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αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και 
εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει 
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται 
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους κατά την εκτέλεση της Σύμβασης υποχρεούται μόνος αυτός σε αποκατάστασή της.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του από τη 
σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, την απαίτησή του για την καταβολή του 
συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.  
 
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Πρόσκλησης 
ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, 
αλλά μέχρι το ύψος του συνολικού ποσού της Σύμβασης.  
 
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την Πρόσκληση και τη Σύμβαση υποχρεώσεών 
τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής της ευθύνης τους έχουν ισχύ 
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την εκτέλεση της Σύμβασης.  
 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  
 
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Για κάθε 
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διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης αρμόδια είναι αποκλειστικά τα 
δικαστήρια της Κέρκυρας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.  
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται υπό τους όρους του άρθρου 127 Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία της παρούσας 
Πρόσκλησης ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν 
κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο 
σχετιζόμενο με την πρόσκληση, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή 
διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.  
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Α είναι 
υποχρεωτικοί και απαράβατοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Καταρτίστηκε δε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε από 
τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αντίστοιχα.  
             
   

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).  
 
Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του ΤΚ/ΤΕΕ, 
ήτοι των γραφείων του που βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτηρίου, εμβαδού 138,64 τ.μ., της 
Αίθουσας Εκδηλώσεων που βρίσκεται στον 3ο όροφο εμβαδού 67,67 τ.μ. και της Βιβλιοθήκης που 
βρίσκεται στο υπόγειο, εμβαδού 30,71 τ.μ. καθώς και της αποθήκης που βρίσκεται στη υποστέγη 
εμβαδού 15 τ.μ.  
 
Ο καθαρισμός των χώρων του ΤΚ/ΤΕΕ θα γίνεται τρείς (3) φορές την εβδομάδα, με προσωπικό 
του αναδόχου, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από ώρες 13.30 έως 15.30, με 
υλικά καθαριότητας που θα προμηθεύσει η Αναθέτουσα Αρχή,  ως εξής:  
 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ ΔΙΗΜΕΡΟ 
 
Ξεσκόνισμα – καθάρισμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιών, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών. 
Επιμελής καθαρισμός (σκούπισμα, σφουγγάρισμα) του δαπέδου όλων  των χώρων του 4ου 
ορόφου. 
Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των W.C. με απαραίτητα χημικά και απολυμαντικά 
καθαριστικά σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.  
Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα καλάθια και χαρτί υγείας στις τουαλέτες και 
κρεμοσάπουνου καθώς και χειροπετσετών, όπου χρειάζεται. 
Απολύμανση χερουλιών εξωτερικών και εσωτερικών θυρών. Αποκομιδή σκουπιδιών από τα 
γραφεία και όλους τους άλλους χώρους, η συσκευασία αυτών (να δένονται οι σακούλες) και να 
μεταφέρονται στου κάδους απορριμμάτων του Δήμου.      
Καθαριότητα του χώρου παρασκευής ροφημάτων (πλύσιμο νεροχύτη, ποτηριών, φλιτζανιών, 
κ.λπ. και τοποθέτησή τους στα ντουλάπια). 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Ξεσκόνισμα – καθάρισμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιών, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών 
της αίθουσας εκδηλώσεων και της βιβλιοθήκης. 
Επιμελής καθαρισμός τους (σκούπισμα, σφουγγάρισμα).  
Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των 2 W.C., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 3 & 4 
Αποκομιδή σκουπιδιών από τα γραφεία και όλους τους άλλους χώρους, η συσκευασία αυτών (να 
δένονται οι σακούλες) και να μεταφέρονται στου κάδους απορριμμάτων του Δήμου.  
Καθάρισμα τζαμιών όλων των γραφείων και αιθουσών.  
     

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Καθάρισμα (σκούπισμα – σφουγγάρισμα) της αποθήκης που βρίσκεται στην υποστέγη του 
κτηρίου και του τμήματος της σκάλας που τη συνδέει με τον 4ο όροφο. 
Πλύσιμο εσωτερικών θυρών όλων των γραφείων και αιθουσών. 
Πλύσιμο των παραθύρων και παντζουριών καθώς και των μπαλκονιών του 4ου και του 3ου 
ορόφου. 
Καθαρισμός του μικρού ψυγείου στο χώρο παρασκευής ροφημάτων.  
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η εργασία θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και θα ελέγχεται η ορθή εκτέλεση και τήρηση των 
συμφωνηθέντων όρων από τη Διοικούσα Επιτροπή ή τον υπεύθυνο του Π. Τμήματος. Σε 
περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσής της, με απόφαση της Δ.Ε. μπορεί να περικόπτεται ποσό ίσο 
έως και με την ημερήσια αμοιβή του Αναδόχου.  
 
Ο Ανάδοχος, θα διενεργήσει άπαξ γενική καθαριότητα και απολύμανση όλων των χώρων των 
γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος, ανεξάρτητα με το εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα 
καθαρισμού. 
 
Αν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει δικαιολογημένα το έργο (π.χ. ασθένεια προσωπικού, λόγοι 
ανωτέρας βίας) υποχρεούται να αναπληρώσει το έργο σε διαφορετικές ημέρες. 
 
Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να εκτελέσει το έργο στις επίσημες αργίες και εορτές ή τις μέρες 
τυχόν απεργίας του ΤΕΕ, εφόσον αυτές συμπίπτουν με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Αν ο Ανάδοχος διακόψει το έργο πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης (31/12/2020), χωρίς τη 
συναίνεση του εργοδότη,  υποχρεούται στην καταβολή στο ΤΚ/ΤΕΕ ποινικής ρήτρας  150,00 ευρώ  
ημερησίως για κάθε ημέρα που έχει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης του έργου και μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί πέρα του έτους, με τους ίδιους όρους, μετά από 
σχετική απόφαση της Δ.Ε του ΤΚ/ΤΕΕ και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  
 
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π. Τμήματος. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ ́ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α' 214), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α 4́ 3), θα παρακρατηθεί 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
8%. 
 
2. Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο Ν. 4013/2011 
(ΦΕΚ Α 204), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/́ 2016, (ΦΕΚ Α 147). 
Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β ́ 
3335/2014). 
 
3. Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση 
συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού 
τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α ́ 147 και υπ. Αριθ. 1191/14-3-
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2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 9́ 69/22-3-2017). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε 
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου 
(άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 9́ 69/22-3-2017). 
Σε περίπτωση που θα θεσμοθετηθούν νέες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων από την 
πολιτεία, οι κρατήσεις αυτές θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΚ/ΤΕΕ (Λ. 
Αλεξάνδρας 13, 4ος όροφος) και στο τηλ.:  26610 30058.  

 
                     Ο Πρόεδρος 

 
 

 
Γιάννης Κ. Μεταλληνός 

Πολιτικός Μηχανικός 
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