
ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)

ΚΟΙΝ.: Τηλεφ.: 2821026774
Φ.600.163/27/92685
Σ.260
Χανιά, 14 Φεβ 22

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις- Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων-Υλικών (Πρόσκληση
Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας σε
Χώρους Κτιρίων του ΠΒΚ, όπου Διαμένουν Ύποπτα ή Επιβεβαιωμένα
Κρούσματα Λοίμωξης COVID-19)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ.»

β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»

γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα Υλο-
ποίησης Προμηθειών»

δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδη-
γία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημο-
σίων Συμβάσεων»

ε. Φ.800/33/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
«Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Ενόπλων Δυνά-
μεων»

στ. ΥΣ 459/10 Δεκ 22/Γ΄Κ/ΔΠΥ
ζ. Υπ΄αριθμ 61/22 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

β. Τους ειδικούς όρους παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του (στ)
σχετικού.

γ. Τη δέσμευση πίστωσης του (ζ) σχετικού με την οποία εγκρίθηκε
η σχετική δαπάνη.

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών καθαριό-
τητας σε χώρους κτιρίων στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ, όπου διαμένουν ύποπτα ή
επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης COVID-19 (CPV:90911200-8), σύμφωνα με
τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος «Β» και το σχέδιο σύμβασης του Παραρ-
τήματος «Γ»..

2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπη-
ρεσία ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) ετησίως, χωρίς
ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το
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άρθρο 118 του (β) σχετικού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική προσφορά  βάσει τιμής.

3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος
από υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1) επιπλέον έτος με
τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορί-
ζεται η 23 Φεβ 22 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μπο-
ρούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr

5. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται:

α. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος «Α».

β. Πιστοποιητικό εφαρμογής κατά ISO 9001:2015 του συμμετέχο-
ντα Οικονομικού Φορέα (ΟΦ) για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

6. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και
του άρθρου 27 του ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για την παροχή
υπηρεσιών.

7. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία
οφείλει να προσκομίσει προ της ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα
με το (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση, από τα οποία να
προκύπτει, ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου  73  του  Ν.4412/2016. Η υπόψη
απίτηση αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπη-
σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός
αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί πλέ-
ον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

9. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινο-
ποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

10. Χειρίστης θέματος: Δντής ΠΒΚ/Δ΄ Κ/ΔΠΣ, Άνχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης Ι-
ωάννης, τηλ. 2821026774.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική Προσφορά (Υπόδειγμα)
«Β» Ειδικοί Όροι Παρεχόμενων Υπηρεσιών Καθαριότητας
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄Κ, Δ΄Κ/ΔΠΣ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ





ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
14 Φεβ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/27/92685/Σ.260

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ………………………………………………….(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητες Μονάδα/μέτρησης

1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές του
εργαζομένου (ημερησίως) (α)

€/ημέρα 8ωρης
απασχόλησης/εργαζόμενο

2. Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου (α) €/ημέρα 8ωρης
απασχόλησης/εργαζόμενο

3. ΕΥΛΟΓΟ Εργολαβικό κέρδος  (ημερησίως) (γ) €/ημέρα 8ωρης
απασχόλησης/εργαζόμενο

4. Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
(μηνιαίως) (τραπεζικά έξοδα, ιατρός, τεχνικός
εργασίας, ένδυση, ΜΑΠ, απορρυπαντικών –
καθαριστικών-απολυμαντικών υλικών κλπ))

€/ημέρα 8ωρης
απασχόλησης/εργαζόμενο

5. Εκτιμώμενα απαιτούμενα ημερομίσθια (8ωρης
απασχόλησης) ετησίως

60 (ε) Ημερομίσθια/έτος

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (άθροισμα των γραμμών 1 ως 4
πολλαπλασιαζόμενο με 60 εκτιμώμενα
ημερομίσθια) (β)

€/έτος

7. Συλλογική/ες Σύμβαση/εις Εργασίας, στην/στις
οποία/ες τυχόν υπάγονται ο/οι εργαζόμενος/οι

Περιγραφή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α. Το κόστος των αποδοχών και εισφορών δε θα πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστων
προβλεπόμενων νομίμων. Οι εργαζόμενοι στην  παρούσα σύμβαση ασφαλίζονται κατά τον
Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτοκόλλου
Α32/1150/20-3-2012 εγκ. Του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β. Η συνολική οικονομική προσφορά κατ’ έτος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα ήτοι τις 7.000€/έτος άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ. Τα ποσά δεν μπορεί να είναι μηδενικά αλλά εύλογα.
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δ. Κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς να ληφθεί υπόψη η παρακράτηση Φόρου
Εισοδήματος 8% που θα εφαρμόζεται με την έκδοση παραστατικού παρεχομένων υπηρεσιών.

ε. Τα εκτιμώμενα απαιτούμενα ημερομίσθια ετησίως είναι ενδεικτικά, προκύπτοντα από
απολογιστικά στοιχεία προηγούμενου έτους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για
την αναθέτουσα αρχή.

στ. Στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να μπορεί να αναλυθεί ο τρόπος υπολογισμού τους
ικανοποιητικά εφόσον τούτο ζητηθεί από την Α.Α.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
14 Φεβ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/27/92685/Σ.260

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε χώρους κτιρίων στο
Στρατωνισμό του ΠΒΚ όπου διαμένουν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα λοί-
μωξης COVID-19.

2. Κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτιρί-
ω/δωματίων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, θα καθορίζονται οι ημέρες και ώ-
ρες απασχόλησης του προσωπικού από το ΠΒΚ σε συνενόηση με τον ανάδοχο.

3. Οι υπηρεσίες καθαριότητας που θα πρέπει να εκτελούνται είναι οι πα-
ρακάτω:

α. Καθημερινά (Δευτέρα έως και Σάββατο):

(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα στα δωμάτια που διαμένει
άτομο, αφού πρώτα εξέλθουν των δωματίων οι διαμένοντες και αναμένουν στους
κοινόχρηστους χώρους.

(2) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε όλους τους κοινόχρη-
στους χώρους (διαδρόμους – προθαλάμους – κουζίνα - τουαλέτες – μπάνια του
κτιρίου).

(3) Αερισμός κοινοχρήστων χώρων.

(4) Καθαρισμός όλων των δυνητικά μολυσμένων επιφανειών
(πόμολα και χερούλια θυρών, τηλέφωνα, διακόπτες, κουπαστές, καρέκλες, υπο-
βραχιόνια πολυθρόνων - καναπέδων, επιφάνειες τραπεζιών καθώς και σε τουαλέ-
τες, νιπτήρες και χώρους υγιεινής), πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή
μηχανική τριβή και στη συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται
με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1%
[αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέ-
ντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min.
Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του
και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών.

(5) Αποκομιδή απορριμμάτων που θα τοποθετούν οι διαμένο-
ντες σε σακούλα έξω από τη θύρα του δωματίου διαμονής τους, στους πράσινους
κάδους απορριμμάτων αφού πρώτα ασφαλιστούν με κορδόνι ή αντίστοιχο υλικό.

β. Εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα ή εκτάκτως όποτε απαιτηθεί:
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(1) Χορήγηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων (σεντόνια, κουβέρ-
τες, μαξιλαροθήκη, πετσέτες) στους διαμένοντες.

(2) Παραλαβή των χρησιμοποιημένων παραπάνω ειδών, πλύ-
σιμο στους 60οC και στέγνωμα στις συσκευές που υπάρχουν στους κοινόχρη-
στους χώρους των κτιρίων.

(3) Παράδοσή των καθαρών ειδών στη RECEPTION προς ε-
παναπλύση τους σε καθαριστήριο.

γ. Μηνιαίως:

Καθαρισμός όλων των τζαμιών των χρησιμοποιούμενων κτιρίων.

4. Υποχρεώσεις σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ:

α. Ο εξοπλισμός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί, σφουγ-
γαρίστρα, κ.α.) να είναι μίας χρήσης ή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χώ-
ρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός καθαριότητας δεν είναι
μίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση
μέσα σε 0.1% διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου ή σε απολυμαντικό διάλυμα με
ιοκτόνο δράση.

β. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προ-
σωπικό καθαριότητας περιλαμβάνει:

(1) Χειρουργική μάσκα

(2) Ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης, αδιάβροχη (ή υ-
γροαπωθητική και επιπρόσθετα πλαστική ποδιά)

(3) Γάντια μίας χρήσης

(4) Προστατευτικά γυαλιά

γ. Απαγορεύεται το τίναγμα των υφασμάτων, έτσι ώστε να ελαχι-
στοποιείται η πιθανότητα διασποράς του ιού στον αέρα.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πλέον των παραπάνω να εφαρμόζει τις ι-
σχύουσες κάθε φορά οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικές με τις παρούσες συμβατικές υ-
πηρεσίες.

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νο κατά του COVID-19 ή να έχει νοσήσει με COVID-19 μέχρι και έξι (6) μήνες πρίν,
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασίας του.
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7. Το κόστος των υλικών καθαριότητας συμπεριλαμβανομένου και του
απορρυπαντικού για το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων καθώς και των μέσων
ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας βαρύνουν τον ανάδοχο.

8. Διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους παραπάνω ό-
ρους για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέ-
ον έτος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

9. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας και τα απορ-
ρίμματα που παράγονται από τον καθαρισμό, θα συγκεντρώνονται σε πλαστικές
σακούλες απορριμμάτων που ασφαλίζουν με κορδόνι η αντίστοιχο υλικό και οι
οποίες θα απορρίπτονται στους πράσινους κάδους και σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ.

10. Το  ΠΒΚ δε φέρει ευθύνη και δεν απορρέουν υποχρεώσει σε βάρος
του σε περίπτωση τυχόν επιμόλυνσης και των επιπτώσεών εξ αυτής επί του προ-
σωπικού καθαριότητας των υπόψη χώρων κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ





ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
14 Φεβ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/27/92685/Σ.260

Σχέδιο Σύμβασης με Αριθμό ……./2022

Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε χώρους κτιρίων στο Στρατωνισμό του
ΠΒΚ όπου διαμένουν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης COVID-19.

Σήμερα ημέρα ……………………. μηνός …………………..του έτους 2022 και ώ-
ρα…………., στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό Α-
κρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του,
………………………………………………………………………………………….…….

2. Η εταιρία …………………., με ΑΦΜ …………………., δια του νό-
μιμου εκπροσώπου της ……………………………………..…………., συμφώνησαν
και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……/………./Σ………./………..21/ΠΒΚ/Δ΄Κ/ΔΠΣ απόφασης του Δκτή του
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ……………….., με ΑΦΜ
……………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗ-
ΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθαριό-
τητας σε χώρους κτιρίων στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ όπου διαμένουν ύποπτα ή
επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης COVID-19, σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας. Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου.

2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των
………………………ευρώ (……………€), χωρίς ΦΠΑ με επιμέρους κόστος ημερή-
σιας 8ωρης εργασίας ανά εργαζόμενο ………………..….. ευρώ (………€)

ΑΡΘΡΟ  2
Διάρκεια σύμβασης

Διάρκεια της σύμβασης για ένα (1) έτος από υπογραφής της με δυνατότητα
παράτασής της για ένα (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ 3
Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών
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1. Κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτιρί-
ω/δωματίων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά, θα καθορίζονται οι ημέρες και ώ-
ρες απασχόλησης του προσωπικού από το ΠΒΚ σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

2. Οι υπηρεσίες καθαριότητας που θα πρέπει να εκτελούνται είναι οι πα-
ρακάτω:

α. Καθημερινά (Δευτέρα έως και Σάββατο):

(1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα στα δωμάτια που διαμένει
άτομο, αφού πρώτα εξέλθουν των δωματίων οι διαμένοντες και αναμένουν στους
κοινόχρηστους χώρους.

(2) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε όλους τους κοινόχρη-
στους χώρους (διαδρόμους – προθαλάμους – κουζίνα - τουαλέτες – μπάνια του
κτιρίου).

(3) Αερισμός κοινοχρήστων χώρων.

(4) Καθαρισμός όλων των δυνητικά μολυσμένων επιφανειών
(πόμολα και χερούλια θυρών, τηλέφωνα, διακόπτες, κουπαστές, καρέκλες, υπο-
βραχιόνια πολυθρόνων - καναπέδων, επιφάνειες τραπεζιών καθώς και σε τουαλέ-
τες, νιπτήρες και χώρους υγιεινής), πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή
μηχανική τριβή και στη συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται
με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1%
[αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέ-
ντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min.
Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του
και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών.

(5) Αποκομιδή απορριμμάτων που θα τοποθετούν οι διαμένο-
ντες σε σακούλα έξω από τη θύρα του δωματίου διαμονής τους, στους πράσινους
κάδους απορριμμάτων αφού πρώτα ασφαλιστούν με κορδόνι ή αντίστοιχο υλικό.

β. Εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα ή εκτάκτως όποτε απαιτηθεί:

(1) Χορήγηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων (σεντόνια, κουβέρ-
τες, μαξιλαροθήκη, πετσέτες) στους διαμένοντες.

(2) Παραλαβή των χρησιμοποιημένων παραπάνω ειδών, πλύ-
σιμο στους 60οC και στέγνωμα στις συσκευές που υπάρχουν στους κοινόχρη-
στους χώρους των κτιρίων.

(3) Παράδοσή των καθαρών ειδών στη RECEPTION προς ε-
παναπλύση τους σε καθαριστήριο.

γ. Μηνιαίως:

Καθαρισμός όλων των τζαμιών των χρησιμοποιούμενων κτιρίων.
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3. Υποχρεώσεις σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ:

α. Ο εξοπλισμός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί, σφουγ-
γαρίστρα, κ.α.) να είναι μίας χρήσης ή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χώ-
ρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός καθαριότητας δεν είναι
μίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση
μέσα σε 0.1% διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου ή σε απολυμαντικό διάλυμα με
ιοκτόνο δράση.

β. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προ-
σωπικό καθαριότητας περιλαμβάνει:

(1) Χειρουργική μάσκα

(2) Ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης, αδιάβροχη (ή υ-
γροαπωθητική και επιπρόσθετα πλαστική ποδιά)

(3) Γάντια μίας χρήσης

(4) Προστατευτικά γυαλιά

γ. Απαγορεύεται το τίναγμα των υφασμάτων, έτσι ώστε να ελαχι-
στοποιείται η πιθανότητα διασποράς του ιού στον αέρα.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πλέον των παραπάνω να εφαρμόζει τις ι-
σχύουσες κάθε φορά οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικές με τις παρούσες συμβατικές υ-
πηρεσίες.

5. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νο κατά του COVID-19 ή να έχει νοσήσει με COVID-19 μέχρι και έξι (6) μήνες πρίν,
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασίας του.

6. Το κόστος των υλικών καθαριότητας συμπεριλαμβανομένου και του
απορρυπαντικού για το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων καθώς και των μέσων
ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας βαρύνουν τον ανάδοχο.

7. Διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους παραπάνω ό-
ρους για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέ-
ον έτος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

8. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας και τα απορ-
ρίμματα που παράγονται από τον καθαρισμό, θα συγκεντρώνονται σε πλαστικές
σακούλες απορριμμάτων που ασφαλίζουν με κορδόνι η αντίστοιχο υλικό και οι
οποίες θα απορρίπτονται στους πράσινους κάδους και σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ.
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9. Το  ΠΒΚ δε φέρει ευθύνη και δεν απορρέουν υποχρεώσει σε βάρος
του σε περίπτωση τυχόν επιμόλυνσης και των επιπτώσεών εξ αυτής επί του προ-
σωπικού καθαριότητας των υπόψη χώρων κατά την εκτέλεση του έργου τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Παραλαβή υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή πα-
ραλαβής του ΠΒΚ ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται
οι υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή ή ο παραλαμβάνων απορρίψει τις υ-
πηρεσίες, αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα,
οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση

ΑΡΘΡΟ 5
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα
στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρο-
νται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από ει-
σήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβα-
σης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υπο-
βληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κη-
ρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτι-
ολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται
ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, ε-
πιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθη-
καν εκπρόθεσμα,
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γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθε-
σμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατά-
σεις αυτής με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλή-
ρως.

δ. Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή ε-
κτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά
τεύχη.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΠΒΚ το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του αναδό-
χου έκπτωτου εφόσον συντρέχουν λόγοι που το δικαιολογούν βάσει του Ν.
4412/2016.

6. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις ο-
ποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του.
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία,
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6
Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ, από το
Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ’
ΚΟΥ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

β. Πρωτόκολλο παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ)

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημά-
των από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
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δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

ε. COMMITMENT (με μέριμνα του ΠΒΚ)

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το
άρθρο 27 του Ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 8% για
την παροχή υπηρεσιών.

3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον Α-
νάδοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 7
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε
τρίτο.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής-κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πά-
σης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ού-
τε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και τον χρόνο πα-
ράδοσης των εργασιών.

4. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το
οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται απο-
δεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά
το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ  Π.Β.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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