
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

   Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης εργασίας  καθαρισμού  Υαλοπινάκων 
του κεντρικού δημοτικού καταστήματος Ελευσίνας.  

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται 
από την εταιρεία σας  και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο  όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα 
στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς 
Δήμο Ελευσίνας

Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

 ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα τον καθαρισμό Υαλοπινάκων του κεντρικού δημοτικού καταστήματος Ελευσίνας.  

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η  6η/4/2020   , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που 
ακολουθεί .

     

Α. Περιγραφή - ενδεικτικός προϋπολογισμός ΣΥΝΟΛΙΚΑ :

Α/Α Περιγραφή
Αγαθού/ών CPVS Ποσότητα

Ενδεικτικ ή 
Τιμή 

μονάδος

Ενδεικτικό 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό

Κόστος
1

Καθαρισμός
Υαλοπινάκων
Δημοτικού

Καταστήματος
Δ.Ε. Ελευσίνας
(εξωτερικό και

εσωτερικά)

90911300-9 700 τ.μ. 1,00€ 700 ,00€ 168,00€ 868,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 868,00 €

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Καλαρίδης Μ.   
Τηλ. 2105537 235
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr

                               
                              
           



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Καθαρισμός Υαλοπινάκων Καταστήματος του Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Ελευσίνας
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)»

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) με συνολική καθοριζόμενη επιφάνεια περίπου 700 τ.μ.

Ο καθαρισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στα πλαίσια της υγιεινής & ασφάλειας των εργαζομένων των 

πολιτών & του ευπρεπισμού των δημοτικών κτιρίων. Ο καθαρισμός αφορά στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Ελευσίνας και θα 

πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του αναδόχου, για μία φορά η οποία θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η συνολική 

δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 868,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Αναλυτικά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
Περιγραφή 
Αγαθού/ών CPVS Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος

Ενδεικτικό 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

24%

Συνολικό
Ενδεικτικό

Κόστος

1.

Καθαρισμός
Υαλοπινάκων
Δημοτικού
Καταστήματος
Δ.Ε.
Ελευσίνας
(εξωτερικό
και
εσωτερικά)

90911300-9 700 τ.μ. 1,00 € 700,00 € 128,00 € 868,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 700 τ.μ. 1,00 € 700,00€ 128,00€ 868,00 €

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και είναι πιθανό να υπάρξουν διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το γενικό 

σύνολο.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο

Η Μελέτη αφορά τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (εξωτερικά & 

εσωτερικά) στο οποίο στεγάζεται το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 868,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , η δε πίστωση θα βαρύνει 

τον Κ.Α.Ε.10.6274.0001 του οικονομικού έτους 2020.

Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης θα 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016).



Άρθρο 2°: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 3° : Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά 

προσκομιζόμενων τιμολογίων - νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο τω υπηρεσιών, αφού γίνουν και όλες οι 

κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5,«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 

ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την 

εξόφληση του. (π.χ ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Άρθρο 4° : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών και μεταφοράς.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 5° : Διατάξεις που ισχύουν

Ο καθαρισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , του άρθρου 130 του ν.4412/2016 καθώς και 

του άρθρου 68 του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 και στην συνέχεια όπως 

αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ( Α' 115 ) με την παράγραφο 6Β του 

άρθρου 39 του νόμου 4488/13-9-2017 ( ΦΕΚ Α' 137 )

Σύμφωνα με το αριθμ.61 του Ν.6979/11 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν. 4635/19,

<<Άρθρο 61 Σύναψη Δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για την σύναψη δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής 

και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και αναλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή , εντός της οποίας αυτές παρέχονται>>.

Άρθρο 6° : Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία

Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, δηλ. το Γραφείο. Συνολικά 

θα πραγματοποιηθεί ένας καθαρισμός σε όλο το κτίριο ( ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ).

Ο καθαρισμός θα διενεργείτε εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες με δικαίωμα παράτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό -σύμβαση.

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας επιβάλλεται σαν ποινική ρήτρα το ποσό των εκατό ευρώ (100€) για κάθε 

ημέρα που παρέρχεται, εκτός αν η υπέρβαση θεωρείται αναγκαία οπότε η παράταση προθεσμίας παρέχεται από τον 

Δήμαρχο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου και σύμφωνη πρόταση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 7°: Τρόπος Κατάθεσης Προσφοράς

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/ Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως 



τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν.4144/18-4-2013 και στην συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ'

της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ( Α'115 ) με την παράγραφο 6Β του άρθρου 39 του νόμου 4488/13-9- 

2017 ( ΦΕΚ Α' 137 )

1. στην προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν τα εξής:

α. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εργασία

β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας

γ. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από Δ1632/2011 (B‘ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις 

υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ' 

εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της 

λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 

(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

δ. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 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 ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τουο πρέπει να 

υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του

εργολαβικού TOUC κέρδουο και των νόυιυων υπέρ Δπυοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικήc σύιιβασης 

εργασίας στην οποία τυγόν υπάγονται οι εοναζόίΐενοι ( εφόσον υπάρχει ) .

α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 

καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που 

τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, 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.

γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοείται ιδίως:



δ) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιοσδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο 

των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ε) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' 

εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,

στ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

ζ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 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.

2. Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται τα στοιχεία α’ έως 

στ' της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.

3. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών 

διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 

καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των 

υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

4. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 

Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη 

απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την 

αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που 

αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως υψηλής ί\ πολύ υψηλής σοβαρότητας για 

δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την 

αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.

Άρθρο 8°: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  : 

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω ποσού  ( κάτω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ  )

                                                                                               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                   ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ
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