
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                                                                                                                            

                                                                                                  ΤΡΙΚΑΛΑ    22/04/2013           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διακήρυξη      παροχής υπηρεσιών   
καθαριότητας κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
1.1.Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση Δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 

αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/95 και στη συνέχεια με τον Ν. 
2503/97.

1.2.Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
1.3. Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΥΑΤ.
1.4. Το αρθρ. 68 τουν. 3863/2010 .

2. Την υπ'αριθμ.  /2013 απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τρικάλων
3.Την ανάγκη της ΔΕΥΑ Τρικάλων για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού,  η οποία δεν 
δύναται  να  καλυφθεί  άλλως   λόγω  της  παντελώς  ελλείψεως  μονίμου  προσωπικού  με 
αντίστοιχη ειδικότητα. 
 Ενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διακήρυξη με τους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις:

ΑΡΘΡΟ 1
Δημοπρατούσα Αρχή - Σύστημα Δημοπρασίας - Αντικείμενο Προμήθειας -Προϋπολογισμός

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ), ενεργεί πρόσκληση 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  διακήρυξη,  ενσφραγίστων  προσφορών,   για  την  ανάδειξη 
μειοδότη που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου Διοίκησης της ΔΕΥΑΤ επί της οδού 
Ασκληπιού,  του  κτιρίου  διοίκησης  του  βιολογικού  καθαρισμού,  το  κτίριο  επί  της  οδού 
Ιακωβάκη, το Νέο αντλιοστάσιο επί της οδού Λάκμωνος , τα γραφεία προσωπικού στο χώρο 
της ΑΓΡΕΞ και ένα γραφείο στο παλιό αντλιοστάσιο επί της οδού Λιάκμωνος με κριτήριο 
κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, χρονικής διάρκειας έως το τέλος του 2013 από την 
υπογραφή της σύμβασης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι  7.000 χιλιάδες Ευρώ χωρίς  να συμπεριλαμβάνεται  ο 
Φ.Π.Α.  και  θα  γίνει  σε  βάρος  της  πίστωσης  του   Προϋπολογισμού  της   ΔΕΥΑΤ  του 
οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού εξόδων 6298004
Ειδικότερα η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στους χώρους που περιγράφονται ακολούθως:

1.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΤ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35
 α]  ισόγειο -  190  τ.μ
 β]Α όροφος -190 τ.μ
 γ] δώμα     -    45 τ.μ



2.ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:130 τ.μ

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΑΤ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓ/ΩΝ-ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 :34 τ.μ

4.ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-οδου Λάκμωνος:150 τ.μ

5.ΑΓΡΕΞ-ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ,ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ:150 τ.μ

6.ΠΑΛΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ,ΟΔΟΥ ΛΑΚΜΩΝΟΣ:10 τ.μ

ΑΡΘΡΟ 2

Χρόνος - - Κατάθεση προσφορών

1. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα Τρίκαλα, στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ.  την  20-05-
2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ. από την αρμόδια 
Επιτροπή.
 Μετά τη λήξη της ώρας που έχει οριστεί ως λήξη παραλαβής των προσφορών, καμιά νέα 
προσφορά δεν θα γίνει δεκτή, εκτός εάν συνεχίζεται χωρίς διακοπή η υποβολή φακέλων.
Μετά  την  υποβολή  των  φακέλων  στην  Επιτροπή,  δεν  επιτρέπεται  καμία  τροποποίηση, 
συμπλήρωση ή διόρθωση των προσφορών.
2.α)  Η   κατάθεση    των   προσφορών   από   τα   φυσικά   πρόσωπα   γίνεται    μόνο 
αυτοπροσώπως.
   β) Η κατάθεση προσφορών των Ανωνύμων Εταιρειών γίνεται από μέλος του Διοικητικού 
τους  Συμβουλίου,  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  προς  τούτο,  των  εταιρειών  περιορισμένης 
ευθύνης,  των  ομορρύθμων  και  ετερορρύθμων  εταιριών  από  το  διαχειριστή  τους,  των 
Συνεταιρισμών  και  των  ενώσεων  προμηθευτών,  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο,  οι  οποίοι 
αποδεικνύουν εγγράφως την ως άνω  ιδιότητά με βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου 
του  γνησίου  της  υπογραφής του  εκπροσωπούμενου  από αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο.   Επίσης η κατάθεση των προσφορών όλων των εταιριών και 
νομικών προσώπων εν γένει  μπορεί να γίνει, πλην των παραπάνω νομίμων εκπροσώπων 
τους και από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν :
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν εμπορικό,
βιομηχανικό κ.λ.π επάγγελμα.
β)Συνεταιρισμοί
γ)Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3.2  Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής   υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους  και    τα  εξής 
δικαιολογητικά:
α)Οι Έλληνες πολίτες:
1)Εγγύηση συμμετοχής 
2)Απόσπασμα ποινικού  μητρώου,  έκδοσης τουλάχιστον του  τελευταίου  τριμήνου,  από το 
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν έχουν καταδικασθεί  για  αδίκημα σχετικό  με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3)Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
α.Πτώχευση
β.Εκκαθάριση



γ. Αναγκαστική διαχείριση
δ.Πτωχευτικό συμβιβασμό
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία:
ε. Κήρυξης σε πτώχευση
στ.Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ζ.Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 
η.Έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συβιβασμού
(Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου). Σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν εκδίδουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι 
ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν βεβαίωση ότι η αρμόδια Υπηρεσία δεν χορηγεί τέτοιο 
δικαιολογητικό ή ότι δεν τηρεί τέτοια αρχεία. 
Οι συμμετέχοντες  οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πληρότητα των 
δικαιολογητικών που υπέβαλλαν χωρίς καμία υποχρέωση-ευθύνη της Επιτροπής.
4)Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  Αρχή,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  τους  κατά  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή 
τα  δικαιολογητικά  των παραπάνω εδαφίων (3)  και  (4)  εκδίδονται  με  βάση την  ισχύουσα 
Νομοθεσία της χώρας που είναι  εγκατεστημένοι,  από την οποία και  εκδίδεται  το  σχετικό 
πιστοποιητικό.
5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ'αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
6) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται  από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 
Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών 
καθαρισμού  προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών 
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου 
για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.( αρθρ. 
68 ν. 3863/2010) 

β) Οι Αλλοδαποί:
1)Εγγύηση συμμετοχής 
2)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και 
(4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 4)Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

γ)Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά:
Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  εδαφίων  (α)  και  (β)   εκτός  από  το  απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου .
δ) Οι Συνεταιρισμοί:
1)Εγγύηση συμμετοχής 
2)Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

ε)Οι ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1)Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε επαγγελματία που
συμμετέχει στην Ένωση.



3.3.    Με κάθε προσφορά επίσης υποβάλλεται :  

• H αστυνομική  ταυτότητα  ή  άλλο  αποδεικτικό  της  ταυτότητας  στοιχείο  για  την 
διαπίστωση  είτε της αυτοπρόσωπης είτε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως  κατάθεσης της 
προσφοράς 

• Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης 
ως και των συναφών αυτής διατάξεων, των κειμένων νόμων και αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι, για την παροχή της υπηρεσίας ο προσφερων έχει λάβει γνώση 
των ειδικών συνθηκών των χώρων , όπου αυτή θα παρασχεθεί.

3.4.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν  με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης κατά τα διαλαμβανόμενα στο αρθρ.2 παρ.2β.

.
3.5 Εάν σε κάποια Χώρα δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,  ή  δεν 
καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη 
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου.  Για τους επαγγελματίες  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται  από το 
Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου 
του  γνήσιου  της  υπογραφής του  δηλούντος  από αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή 
συμβολαιογράφου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή  η οποία θα συνεδριάσει 
δημόσια στα γραφεία της , στην έδρα της ΔΕΥΑΤ.,  Ασκληπιού 35 ,  τ.κ. 42100 - Τρίκαλα,  
Τηλέφωνο: 24310 76711-12-13, fax: 2431076565, την 20-05-2013 ημέρα Δευτέρα  ώρα π.μ. 
11:30
Μόλις  λήξει  η  ώρα  για την παράδοση των προσφορών, απαγορεύεται η αποδοχή άλλων 
εκτός αν συνεχίζεται  η παράδοση χωρίς διακοπή.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή για οποιοδήποτε 
λόγο ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.   
4.1 Κάθε φάκελος προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, θα αναγράφει υποχρεωτικά 
την επωνυμία και την δ/νση του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της  προμήθειας
4.2 Στον   φάκελλο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η 
εγγύηση  συμμετοχής.  Τα  τεχνικά,  καθώς  και  τα  λοιπά  στοιχεια  της  προσφοράς, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελλοι 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  
 Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυριως 
φακέλλου.
 4.  3.  Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4.4 Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους, πρέπει με δήλωσή τους να 
δώσουν πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου, με τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να έλθει άμεσα και 
χωρίς καθυστέρηση σε επαφή.
4.5 Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προσφέρονται και  δεν πρέπει να 
έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,
διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση  αυτή  να  είναι
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Η  προσφορά



απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σ'αυτή  διορθώσεις  οι  οποίες  την  καθιστούν  ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
4.6 Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  η  απόκρουση  όρου  της  παρούσας   της
προσφοράς.

AΡΘΡΟ 5
XΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα (30) μέρες από την επομένη  του 
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ως  παραπάνω
προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στο  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.1   Η  εγγύηση  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό   2%  επί  του  προϋπολογισμού  της 
προμήθειας  ήτοι 140 ευρώ.
6.2Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας 
μη υπολογιζομένης της έκπτωσης που επιτευχθεί κατά την δημοπρασία, ήτοι  εγγυητική 
επιστολή  ποσού 350 ευρώ. 

6.3 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο
που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1. Εγγύηση συμμετοχής

  (α)  Ημερομηνία έκδοσης

  (β) Τον εκδότη.

  (γ) Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

  (δ) Τον αριθμό της εγγύησης.

  (ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

  (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

  (ζ) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

  (η) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.         
                   



  (θ) `Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα  που
διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.

  (ι) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

  (κ ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει
να έχει ισχύ τουλάχιστον επι ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

  (λ) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
του φορέα  που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να
γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

   Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

  2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

  α) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.    

  β) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον
τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

  (1 ) Την ημερομηνία έκδοσης.

  (2) Τον εκδότη.

  (3) Τον φορέα  προς τον οποίο απευθύνεται.

  (4) Τον αριθμό της εγγύησης.

  (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

  (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδύεται η εγγύηση.

  (7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς προμήθεια υπηρεσία.

  (8) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

  (9) `Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα  που
έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθει ολικά ή μερικά χωρις
καμια από μιιρος του εκδότη αντιρρηση ή ένσταση και χωρις να ερευνηθει
το βάσιμο ή μη της απαιτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής
εγγραφης ειδοποιησης.

  (10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.



  (11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος
της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο  πλέον δύο (2) μήνες.

  (12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να
γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

  Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.3 Στην περίπτωση ένωσης επαγγελματιών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. .
6.4 Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά Νομών το
δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και πρέπει να είναι συνταγμένες κατά 
τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7.1Η καθαριότητα των χώρων θα είναι γενική και θα πρέπει να γίνεται καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, από 15:00 έως 20:00 (τουλάχιστον 4 ώρες).
7.2 Η ΔΕΥΑ Τρικάλων διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου τόσο για την εφαρμογή 
των όρων της παρούσης όσο και για την αποτελεσματικότητα του έργου της καθαριότητας 
των κτιρίων, καθώς επίσης και το δικαίωμα για μονομερή καταγγελία της σύμβασης εάν ο 
ανάδοχος δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη καθαριότητα των κτιρίων.
Τα υλικά καθαρισμού καθώς και ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί βαρύνουν τον ανάδοχο.
7.3 Ζημιές  που  πιθανόν  να  προκληθούν  κατά  την  εκτέλεση  της  καθαριότητας  από
υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το ύψος των πιθανών ζημιών θα αποτιμηθεί από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ.
7.4 Απαιτούμενες εργασίες που θα γίνονται:
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΤ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35

Καθημερινή απασχόληση
Απαιτούμενες εργασίες που θα γίνονται.
-Καθημερινή καθαριότητα [ σκούπισμα- σφουγγάρισμα ]
-Καθημερινό υγρό ξεσκόνισμα γραφείων, καθισμάτων,ντουλαπιών, κ.λ.π
-Καθημερινό πλύσιμο απολύμανση των W.C.
-Εβδομαδιαίος εσωτερικός καθαρισμός τζαμιών.
-Μηνιαίος εξωτερικός καθαρισμός τζαμιών.
-Καθημερινό υγρό ξεσκόνισμα όλων των θυρών.
-Καθαρισμός τοπικά των σημαδιών στους τοίχους

2.ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δύο φορές την εβδομάδα, κατά προτίμηση Τρίτη & Παρασκευή.
Ανάλογες εργασίες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΑΤ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓ/ΩΝ-ΙΑΚΩΒΑΚΗ  5
Τρεις φορές την εβδομάδα, κατά προτίμηση,  Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή.
Ανάλογες εργασίες, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

4.ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-οδού Λάκμωνος



Μία φορά την εβδομάδα, κατά προτίμηση Παρασκευή.
Ανάλογες εργασίες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

        
5.ΑΓΡΕΞ-ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ,ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ
Δύο φορές την εβδομαδα,κατά προτίμηση Τρίτη & Πέμπτη.
Ανάλογες εργασίες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.
        

6.ΠΑΛΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ,ΟΔΟΥ ΛΑΚΜΩΝΟΣ
Μία φορά την εβδομάδα,κατά προτίμηση Παρασκευή.
Ανάλογες εργασίες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.
        
       
7.7 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λάβει χώρα μεταγκατάσταση των υπηρεσιών 
της ΔΕΥΑΤ και διακοπή χρήσης ενός ή περισσοτέρων κτιρίων –ο καθαρισμός των οποίων 
περιλαμβάνεται στην παρούσα- τότε λύεται αζημίως  η σύμβαση  που θα καταρτιστεί δυνάμει 
της διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8.1 Τεχνική προσφορά
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
ώστε να δίνουν καθαρή εικόνα των υπηρεσιών που θα παρέχονται.  Κάθε προσφορά θα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α)ανάλυση και περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών.
β) τεχνικό εξοπλισμό και 
γ) περιγραφή προσωπικού απασχόλησης

8.2 Οικονομική Προσφορά
α)  Η  οικονομική  θα  περιλαμβάνει  το  ποσοστό    έκπτωσης  επί  της  προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης και  το ποσό αμοιβής (τίμημα) συνολικά για όλους τους χώρους των κτιρίων της 
ΔΕΥΑ Τρικάλων .

β)Σύμφωνα με τον Ν. 3863/15-07-10 (ΦΕΚ 115Α), άρθρο 68, παρ.1, όταν το Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ.  και  οι  Ο.Τ.Α.  αναθέτουν  ή  προκηρύσσουν  διαγωνισμό  για  παροχή  Υπηρεσιών 
καθαρισμού ή φύλαξης,  οφείλουν να ζητούν από τις συμμετέχουσες  εταιρείες  -εκτός των 
άλλων- τα εξής:
α. Τον αριθμό των εργαζομένων
β. Τις ημέρες και ώρες εργασίας
γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
στ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  υποχρεούνται,  με  ποινή  αποκλεισμού,  να 
εξειδικεύουν 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 νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 



τρίτων  κρατήσεων.  Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει  στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη  σχετική  διακήρυξη.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  δεν  παραλαμβάνονται  .  Κατόπιν  αποσφραγίζεται  ο 
κυρίως  φάκελος  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσεται , προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ'αυτούς που έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση.
2.  Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  το  παραπάνω  όργανο  προβαίνει  στην 
καταχώρηση  αυτών  που  υποβάλλουν  προφορές,  καθώς  και  των  δικαιολογητικών  που 
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Γενικά κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται  να παρευρίσκονται  οι  νόμιμοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
Η αναθέτουσα αρχή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να 
υποβάλει  γραπτό  αίτημα  προς  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  του 
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  τη  χορήγηση  πιστοποιητικού,  από  το  οποίο  να 
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των 
υποψήφιων εργολάβων.  Το πιστοποιητικό αποστέλλεται  στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  υποβολή  του  αιτήματος.  Σε  περίπτωση  άπρακτης 
παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της 
σύμβασης. ( αρθρ. 68 παρ. 2 του ν. 3863/2013). 

Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών οι υποψήφιοι ανάδοχοι που πληρούν τους όρους 
που  ετέθησαν  στην  παρούσα  διακήρυξη  περνούν  στο  στάδιο  της  αποσφράγισης  των 
οικονομικών προσφορών.
3. Η Αποσφράγιση των οικονομικών  προσφορών γίνεται  δημόσια, σε ώρα και ημέρα που 
θα οριστεί με πρόσκληση . Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν-κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων-αποδέκτες, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται ως τελικό κριτήριο η
χαμηλότερη τιμή με τα εξής απαραίτητα στοιχεία:
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της  παρουσας 
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενες  όμοιες ή 
παρεμφερείς περιπτώσεις.
10.2Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη,  μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων  οργάνου.



10.3Προσφορές που κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
οργάνου,  παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης, 
απορρίπτοντας ως απαράδεκτες.
Αντίθετα  δεν  απορρίπτονται  προσφορές  εάν  οι  παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  κρίνονται 
επουσιώδεις.
10.4 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουδιώδεις όρους, που
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σύγκρισης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με
την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

11.1Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία εγγράφως ως εξής
11.2.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 
διακήρυξης  και  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Αν  προκύπτει  κλάσμα 
θεωρείται  ολόκληρη μέρα.  Η ένσταση εξετάζεται  από το αρμόδιο όργανο του φορέα που 
διενήργησε  τον  διαγωνισμό  και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το  αργότερο  πέντε  (5) 
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν 
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
11.3  Ενστάσεις  επί  της  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας  κατατίθενται  στην  επιτροπή  που 
διενεργεί  τη  δημοπρασία  μέχρι  και  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  ημερομηνία 
διενέργειας της. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του 
στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά.
11.2Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
από τον ενιστάμενο  σ'αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η  πληρωμή  του  τιμήματος  για  την  καθαριότητα  των  κτιρίων
πραγματοποιείται  δεδουλευμένα στο τέλος κάθε μήνα με την είσπραξη από τον ανάδοχο 
ποσού ίσου με το ποσοστό που αντιστοιχεί στο λόγο Μήνας/συνολική διάρκεια σύμβασης 
(μήνες) του όλου ποσού μετά την έκδοση απ'αυτόν νομότυπης και θεωρημένης απόδειξης ή 
τιμολογίου .Η ΔΕΥΑ Τρικάλων δεν βαρύνεται με κανένα άλλο ποσό πέραν του καθορισμένου 
συμβατικού ποσού πλέον Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 13
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με την 

πρόσκληση  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  έγγραφα,  αυτά  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται 
σ'αυτούς,  μέσα  σε  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  λήψη  της  σχετικής  αίτησης.  
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.



Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  αποστέλλονται  ή  παραδίδονται  το  αργότερο  δύο  (2) 
ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης.

Περίληψη  της  πρόσκλησης  αυτής  ανακοινώνεται  σε   μία  τοπική  ημερήσια
εφημερίδα  και  σε  μία  (1)  εβδομαδιαία  τοπική  εφημερίδα,  αναρτάται  δε  και  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Τρικάλων .

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ


