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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600/13 /41948 /Σ.3280        
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ
 

ΑΡΘΡΟ 1o 
Αντικείμενο 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη μειοδότη προ-

μηθευτή για τον καθαρισμό των χώρων του ΒΝΣ, συνολικής επιφάνειας 459.3 τμ.    
 

ΑΡΘΡΟ 2o 
Διεξαγωγή 

 
1. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεση, θα γίνει κατόπιν κατάθεσης των 

έγγραφων προσφορών μέχρι 28 Δεκ 20. 
 

2. Οι προσφορές που θα δοθούν, θα αναφέρονται σε τιμή κατά μονάδα 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
3. Μετά το άνοιγμα των προσφορών, την καθοριζόμενη ημερομηνία, θα 

ακολουθήσει προφορική υποβολή αντιπροσφορών από τους συμμετέχοντες στην 
διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον συμφέρουσα, για την Υπηρεσία, 
προσφορά.  
 

4. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καθίσταται αναγκαίο να πε-
ριλαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία που αποσκοπούν στη διασφάλιση των εργασια-
κών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εταιρίες και πρέπει υ-
ποχρεωτικά να εξειδικεύονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στις οικονομικές προσφορές, 
ανεξαρτήτως ανάθεσης ή διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν: 
 
  α. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έρ-
γο. 
 
  β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
 
  γ. Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται 
οι εργαζόμενοι. Επισημαίνεται ότι καθίσταται υποχρεωτικό να επισυνάπτεται στην 
προσφορά αντίγραφο της υπόψη σύμβασης. 
 
  δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 
φύσης νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
 

X:\6_ΤΜΗΜΑ\03 - ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ\ΒΝΣΞ 2021\0. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος\Για 
Επιμελητήρια\ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx  
 



 
Β-2 

 

  ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολο-
γισθέντα ποσά. 
 
  στ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται 
για καθαρισμό χώρων. 
 

5. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι στην εκάστοτε υποβληθείσα προ-
σφορά πρέπει να υπολογίζεται ένα εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής 
των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3o 
Επανάληψη Διαγωνισμού 

 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως 

προς τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση,  κριθούν τελικά ασύμφορα για 
την Υπηρεσία, η διαδικασία θα επαναληφθεί.   
 

2. Η Ταξιαρχία για οποιαδήποτε λόγο κρίνει αυτή, δύναται να προβεί στη 
ματαίωση της παραπάνω διαδικασίας.   
 

ΑΡΘΡΟ 4o 
Διάρκεια Σύμβασης 

 
1. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 12 μηνών, με έναρξη από υπογραφής 

της, και δυνατότητα παράτασης ενός συνεχόμενου τριμήνου.  
 

2. Η Ταξιαρχία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υλοποίηση της 
σύμβασης, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του μειοδότη, χωρίς να ισχύουν τα 
καθοριζόμενα χρονικά όρια, εφόσον αυτό υπαγορευθεί από υπηρεσιακές ανάγκες, 
ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η χρηματοδότησή της από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5o 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά - Κρατήσεις 

 
1. Η εξόφληση θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Η πληρωμή του 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, με εντολή πληρωμής από το Δ’ ΕΛΔΑΠ, με βάση 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
  α. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εξοφλημένο από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
και θεωρημένο ή διάτρητο από την Οικονομική Εφορία, εφόσον δεν απαλλάσσεται 
της θεώρησης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που να αναφέρει την ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη όταν το τιμολόγιο δε φέρει την εν λόγω 
ένδειξη.  
 
    β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ, εφ 
όσον το ακαθάριστο προς πληρωμή ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.   
 
  γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για ποσό πάνω 
από 3.000,00 €.   
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2. Το ΜΕΙΟΔΟΤΗ βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις (συνολικά 

4,23068%) υπέρ φορέων στην αποφορολογημένη τιμή των παρεχόμενων υπηρε-
σιών (χωρίς ΦΠΑ), οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

 
α. 4% υπέρ ΜΤΣ. 

 
β. 0,0839% υπέρ χαρτοσήμου. 

 
  γ. 0,01678% υπέρ ΟΓΑ. 
 
  δ. 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 
  ε. 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 
 

3. Δυνάμει του Ν.2238/94, θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
σε ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας των εργασιών, μειωμένο κατά 
τις παραπάνω κρατήσεις (4,23068%). Για την παρακράτηση αυτή θα εκδοθεί ανά-
λογη υπηρεσιακή βεβαίωση.  
 

4. Πλέον των παραπάνω, επιβαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ 
διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων. 
 

5. Επιπλέον δικαιολογητικά: 
 
  α. Μηνιαίο πρόγραμμα καθαριότητας  
 
  β. Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας Ατομικής Πε-
ριοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του αναδόχου – εργολάβου για όλους τους μήνες που 
αφορούν την δαπάνη.  
 
  γ. Εξοφλητικές αποδείξεις του εργοδότη προς το προσωπικό.   
 

ΑΡΘΡΟ 6o 
Ποιότητα  - Παροχής Υπηρεσιών 

 
1. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται με υλικά, μηχανήματα και προ-

σωπικό του ΜΕΙΟΔΟΤΗ.  
  

2. Για την εκτέλεση της εργασίας, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να χρη-
σιμοποιεί μηχανήματα τελευταίου τύπου και κατάλληλα υλικά καθαριότητας, λαμ-
βάνοντας πρόνοια να μην αναδύονται από αυτά δυσάρεστες οσμές και να μην εί-
ναι επιβλαβή για την υγεία. 
  

3. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την 
προέλευση των  υλικών που χρησιμοποιεί, σε περίπτωση που του ζητηθεί.   
 

4. Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι άψογο από πλευράς εμφά-
νισης και συμπεριφοράς έναντι του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της 
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Ταξιαρχίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται στην άμεση 
αντικατάστασή του. 

 
5. Το προσωπικό να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο Υγείας. Με την έ-

ναρξη της ισχύος της σύμβασης όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του συνεργείου 
καθαριότητας υποχρεούται με ευθύνη και έξοδα του ΜΕΙΟΔΟΤΗ να προσκομίσει 
στην Επιτροπή Ελέγχου και Καθαριότητας του ΒΝΣ ή στην ΕΝΛ αποδεικτικά στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οποία έχει: 
 
   α.  Ακτινογραφία θώρακα, Δερμοαντίδραση Mantoux, Αυστραλια-
νό αντιγόνο. 
 
   β.  Υποβληθεί στους παρακάτω εμβολιασμούς Διφθερίτιδας-
Τετάνου τύπου ενηλίκου (Τd), Ηπατίτιδας Β (προσκόμιση τίτλου αντισωμάτων). 
 
 6. Σε περίπτωση που ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ δεν αντικαταστήσει το παραβαί-
νων προσωπικό του, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 των Ειδικών Όρων 
της παρούσης.  
 
 7. Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη 
σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του ΒΝΣ και του προσωπικού της Εταιρίας, η ο-
ποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι και 
παραμένει εργοδότης του προσωπικού του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7o 
Πρόγραμμα – Χώροι Καθαριότητας 

 
1. Γενική καθαριότητα υποχρεωτικά, από Δευτέρα, έως και Παρασκευή 

για τις εργασίες καθαριότητας του άρθρου 8 στο κτίριο του ΒΝΣ. Σε περίπτωση 
που τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει εθνική ή τοπική αργία, μεταφέρεται σε άλλη ερ-
γάσιμη ημέρα.   
  

2. Μία φορά το μήνα, εκτός των παραπάνω ημερών, καθαρισμός όλων 
των εξωτερικών υαλοπινάκων του ΒΝΣ.   
 

3. Οι χώροι οι οποίοι θα καθαρίζονται είναι οι εξής:  
    

α. Γραφείο Δντη. 
 

β. Κουζίνα. 
 

γ. Προαύλιος χώρος. 
 

δ. Δύο (2) WC προσωπικού. 
 

ε. Γραφείο  Δχστη. 
 

στ. Δύο (2) W.C. νηπίων. 
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ζ.    Τέσσερις (4) αίθουσες νηπίων. 
 

η.    Προθάλαμος και αίθουσα αναμονής. 
 

θ.     Κεντρική θύρα  (Είσοδος ΒΝΣ). 
 

ι.  Διάδρομοι. 
 

ια. Δωμάτιο ύπνου. 
 

ιβ. Αίθουσα προσωπικού. 
 

ιγ. Μόνωση. 
 

ιδ. Γραφείο πολλαπλών χρήσεων. 
 

ιε. Πλυντήρια – Σιδερωτήρια.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τρόπος Εκτελέσεως Έργου 

 
1. Οι εργασίες καθαριότητας που αναλαμβάνει ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ, είναι οι 

εξής: 
  α. Καθαρισμός όλων των χώρων του άρθρου 7 της παρούσης με 
σκούπισμα - σφουγγάρισμα των πατωμάτων, ξεσκόνισμα των επιφανειών των 
γραφείων, τραπεζιών, ντουλαπιών και φοριαμών. 
  
         β. Καθάρισμα καθρεπτών, νιπτήρων, πλύσιμο της λεκάνης της 
τουαλέτας με νερό και απορρυπαντικό. 
 
   γ. Αποκομιδή απορριμμάτων, τοποθέτηση καθαρής σακούλας (σε 
γραφεία, κοινόχρηστους χώρους) και μεταφορά των απορριμμάτων στους δημοτι-
κούς κάδους. Τις σακούλες θα τις προμηθεύεται ο εργολάβος. 
 

δ. Απολύμανση των W.C. με ειδικό απολυμαντικό. 
  

ε. Πλύσιμο των πλακιδίων του χώρου των WC.    
  

2. Δύο φορές το μήνα : 
 

α.  Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των κρεμαστών φωτιστικών και 
των φωτιστικών τοίχου. 
 

β.  Αφαίρεση των ιστών των αραχνών από τοίχους, γραφεία και  
φωτιστικά. 
 

γ.  Ξεσκόνισμα θυρεών, κάδρων, εσωτερικών υάλινων προθηκών 
και των θερμαντικών σωμάτων όλων των χώρων. 
 

3. Μία φορά τον μήνα καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων του κτιρίου. 
X:\6_ΤΜΗΜΑ\03 - ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ\ΒΝΣΞ 2021\0. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος\Για 
Επιμελητήρια\ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docxΙV ΤΑΞΥΠ DIMITRIADOUM 14/12/2020 2:08 PM 
 

 

 



 
Β-6 

 

 
4. Οι εργασίες καθαριότητας στους χώρους του ΒΝΣ θα γίνονται εφάπαξ 

σε όλους τους χώρους και τα γραφεία, και όχι τμηματικά (κατατμημένες) κατά ημέ-
ρα. 

  
5. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται, καθώς και ο χρό-

νος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαριότητας του ΒΣΝΞ,  
καθορίζεται από το (στ) σχετικό (ΦΕΚ Ν.1157/2017).   
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Έλεγχος – Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 

 
1. Όργανα του ΒΝΣ θα ελέγχουν καθημερινά την εκτελεσθείσα καθαριό-

τητα των χώρων και τις διαπιστώσεις τους επί των εργασιών θα καταγράφουν σε 
ειδικό έντυπο (check list), στο οποίο δύναται να υπογράφει και μέλος του συνερ-
γείου καθαριότητας.    
 

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από το 
Διευθυντή του ΒΝΣ ή του νομίμου αντικαταστάτη του.  
   

3. Σε περίπτωση που ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ αρνηθεί, θα επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Η μη τήρηση, από μέρους του ΜΕΙΟΔΟΤΗ, όρων της σύμβασης, συ-

νεπάγεται τα παρακάτω: 
  

α.  Έγγραφη σύσταση για τις δύο (2) πρώτες παραβάσεις. 
 
β.  Πρόστιμο ίσο με το 15% της εγγυητικής επιστολής, σε περί-

πτωση τρίτης (3) παράβασης.  
 
γ.  Εάν και πάλι επαναληφθεί αυτό, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ κηρύσσεται 

έκπτωτος, το δε ποσό της εγγυήσεως περιέρχεται υπέρ πόρων ΜΤΣ. 
 

2. Η επιβολή των προστίμων και η κήρυξη του ΜΕΙΟΔΟΤΟΥ ως έκπτω-
του θα ενεργούνται κατόπιν αποφάσεων του Διοικητού της Ταξιαρχίας, μετά από 
εισήγηση του Διευθυντού του 4ου ΕΓ.   
 

3. Η είσπραξη του προστίμου, εάν επιβληθεί τέτοιο, θα γίνει μέσα σε 20   
ημέρες από την επιβολή του, υπέρ των πόρων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 
από το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο προμηθευτής ή το ποσό που οφείλει 
να καταθέσει ο ίδιος υπέρ των πόρων του ΜΤΣ, προσκομίζοντας διπλότυπη από-
δειξη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του προστίμου εντός 20 ημερών, η υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και 
να καταπέσει υπέρ Μ.Τ.Σ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στο ΜΕΙΟΔΟΤΗ, αλλά μετατίθενται οι 
συμβατικές προθεσμίες παροχής των υπηρεσιών του με απόφαση του Δκτού της 
Ταξιαρχίας, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία. 
 

2. Η απόδειξη των γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία, βαρύνει το 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ και όχι τη στρατιωτική υπηρεσία.  
 

3.  Ως ανωτέρα βία καθορίζεται: 
 

  α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των ερ-
γασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου. 
 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ.  

 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 
 
ε. Πόλεμος. 
 
στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).  
 

  ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγών.  
  

4. Τα γεγονότα που συνιστούν ανώτερη βία παροχής εκτέλεσης σύμβα-
σης πρέπει να δηλωθούν εγγράφως από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωσή τους και να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 
5. Τα  ανωτέρω  γεγονότα  πρέπει  να  αναφέρονται εγγράφως στην 

Υπηρεσία αυθημερόν. 
 
          6.    Απεργίες Γενικές  ή  του  προσωπικού  του  αναδόχου  δεν  συνι-
στούν ποτέ λόγο ανωτέρας βίας. 
    

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Έκπτωση ΜΕΙΟΔΟΤΗ – Συνέπειες Έκπτωσης 

  
1. Η κήρυξη του ΜΕΙΟΔΟΤΗ ως έκπτωτου, έχει τις παρακάτω συνέπειες 

αθροιστικά ή διαζευκτικά: 
 

  α. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ). 
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  β. Πρόσκληση και ανάθεση των της υπηρεσίας καθαριότητας με 
ανάθεση σε άλλη εταιρεία, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου κάθε διαφορά 
τιμής, σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνει με τιμή μεγαλύτερη από τη 
συμβατική, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η σύμβαση, εισπράττοντας το ποσό 
αυτό από τον ίδιο, από τυχόν υπόλοιπα που οφείλει η Στρατιωτική Υπηρεσία ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
 
            2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υ-
πηρεσίας, για κάθε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνη-
ση του ΜΕΙΟΔΟΤΗ να πραγματοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που του ανατέθη-
κε.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 
1. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ που θα αναδειχθεί, θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.   
 
2. Αναφορικά με τις εγγυήσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/16. Οι εγγυήσεις είναι δεσμευτικές, καταπίπτουν σε περίπτωση παρα-
βίασης των όρων της Σύμβασης ή επιστρέφεται μετά την λήξη της Σύμβασης αν 
αυτή εκτελεστεί ορθά, μετά το πρωτόκολλο παραλαβής γενομένων εργασιών. 
 
 3.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος υπο-
χρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέ-
λεσης Σύμβασης» το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 5% επί της καθαρής αξίας 
του έργου, χωρίς Φ.Π.Α, χρονικής διάρκειας ενός μηνός. 
 
 4. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι απολύτως 
δεσμευτική για τον ανάδοχο, και υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Υποχρεώσεις Μειοδότη 

 
1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται στο συνεργείο καθαριότητας 

θα είναι ελληνικής υπηκοότητας. 
 

2. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ αποδέχεται τις προβλεπόμενες από την Υπηρεσία, 
διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο του προσωπικού από 
το Στρατόπεδο.  
 

3. Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι κατά κανόνα σταθερό και δε 
θα εναλλάσσεται, θα εξουσιοδοτηθεί δε από το 2ο Επιτελικό Γραφείο της Ταξιαρ-
χίας και θα φέρει ανάλογη καρτέλα με τα στοιχεία του. 
 

4. Με την έναρξη της ισχύος της σύμβασης, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ πρέπει να 
προσκομίσει τα στοιχεία και δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες των προσώπων του 
προσωπικού, που πρόκειται να εργασθεί, προκειμένου να  εγκριθεί η άδεια εισό-
δου τους και να εκδοθούν δελτία εισόδου.  
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5. Σε περίπτωση που κατ΄ εξαίρεση, το προσωπικό εργασίας αλλάξει 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να προβεί και πάλι 
στις ανωτέρω ενέργειες.  
 

6. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ οφείλει να ελέγχει την ευπρέπεια και κοσμιότητα του 
προσωπικού, το οποίο θα εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας.     
  

7. Επιπλέον, υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών που θα 
προκαλέσει το προσωπικό του συνεργείου στις εγκαταστάσεις του ΒΝΣ. 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από το ΜΕΙΟΔΟΤΗ των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του, ολικά ή μερικά, σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 

2. Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ βαρύνεται αποκλειστικά με όλες τις υποχρεώσεις, 
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, για προσωπικό που θα απασχολή-
σει (εργατικά ατυχήματα, κανονική μισθοδοσία, κ.α.). 
 

3. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στη IV TAΞΥΠ/ΛΣ και επι-
στρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή. 
 

4.  Οι εισερχόμενοι εκπρόσωποί τους δεν επιτρέπεται να έχουν επαφές ή 
συναλλαγές με αναρμόδια όργανα εντός του ΒΝΣ και υποχρεούνται να συμμορ-
φώνονται πλήρως με τις υποδείξεις του Δντου του ΒΝΣ.  

 
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις όλων των Νόμων που αναφέρο-

νται στην αρχική σελίδα της παρούσας Διακήρυξης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

                                                     Συνταγματάρχης (ΥΠ) Σταύρος Χατζηκοσμάς  
Ακριβές Αντίγραφο                                                    Επιτελάρχης 
  
Ανθυπασπιστής (ΥΓ) Μαριάνθη Δημητριάδου  
         Βοηθός 4ου ΕΓ/6     
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