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∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
   

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΣΩ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» για  

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 1ης Υ.ΠΕ 

με παραχώρηση κατ' αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς 

Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αφορά τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των αποθηκών του ΠΕ∆Υ, επιφάνειας 
2.500τµ (περίπου) σε τρία διαφορετικά κτίρια στεγαζοµένων στην Ραφήνα. Οι υπηρεσίες 
καθαριότητας θα παρέχονται εξήντα οκτώ (68) ώρες την εβδοµάδα. ∆ύο άτοµα από οκτώ ώρες – 
τρεις φορές την εβδοµάδα και ένα άτοµο από τέσσερεις ώρες πέντε φορές την εβδοµάδα. Οι 
εργασίες θα περιλαµβάνουν το στεγνό και υγρό καθάρισµα του δαπέδου των αποθηκών και των 
εξωτερικών χώρων.  
 
Xρονικό ∆ιάστηµα παροχής Υπηρεσιών : από της υπογραφής της σχετικής σύµβασης και έως 31-
7-2017 
Μηνιαίο κόστος : 2.605,00€ πλέον ΦΠΑ  (3.230,20€ συµπ. ΦΠΑ) 
 
  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
       Η προσφορά να σταλεί έως  16 Ιουνίου  ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 σε κλειστό 
φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, αναφέροντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το 
είδος (τίτλο) της Πρόσκλησης, και να έχει ισχύ 60  ηµερών. 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε διάστηµα δύο µηνών, µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών 

                               
Οι εταιρείες µε την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, 
σύµφωνα µε την οποία µέχρι την ηµέρα υποβολής αυτής, να δηλώνει ότι : 

• Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορά τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης   αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κυρίας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

• ∆εν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική – 
Ασφαλιστική Νοµοθεσία).  

• Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο              
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.            





• ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή βάσει 
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό 
παράπτωµα.  

• ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας 
εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης , της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.   

• ∆εν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συµβιβασµό . 

 
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  δύναται να ζητηθούν από τον 
µειοδότη, από την ∆ιοίκηση 1η Υ.ΠΕ Αττικής σύµφωνα µε την περί προµηθειών νοµοθεσία κατά 
την υπογραφή της σύµβασης.  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την πρόσληψη, µισθοδοσία, ασφάλιση και 
για τις πάσης φύσεως παροχές προς το προσωπικό, χωρίς η 1η Υ.ΠΕ.  να ευθύνεται καθόλου. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί στο 
προσληφθέν και απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό, κατά την εκτέλεση των εργασιών 
καθαρισµού, εφόσον το ατύχηµα αποδίδεται σε δική του υπαιτιότητα. Αν το ατύχηµα αποδίδεται σε 
υπαιτιότητα της 1ης ΥΠΕ, η 1η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη αστικά και ποινικά ως προς οποιοδήποτε 
ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του αναδόχου ή της 1ης ΥΠΕ ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεώνεται όπως σε περίπτωση απεργίας, επίσχεσης εργασίας ή και 
κατά την διάρκεια των αδειών του προσωπικού του να µη διακόψει την σωστή εκτέλεση του έργου, 
το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτελείται κανονικά και άψογα. 

Ο προσφερθείς ως άνω αριθµός ατόµων είναι ο ελάχιστος και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί την καθαριότητα σε άριστη κατάσταση, µε όσο απαιτείται αριθµό µηχανηµάτων και 
προσωπικού, έστω και πλέον από τους αριθµούς που αναφέρονται στην προσφορά χωρίς 
πρόσθετη αξίωσή του γι’ αυτό. 

Η ενδυµασία του προσωπικού του αναδόχου θα είναι οµοιόµορφη και ίδια από πλευράς 
ποιότητος και χρώµατος ώστε η εµφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της έγκρισης της 1ης 
Υ.ΠΕ.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε είδους ζηµιά ή βλάβη που θα προκληθεί 
στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας.  
 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν µπορεί να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νοµικό, συνεργείο ή εταιρεία.  
Οι εργασίες του συνεργείου θα ελέγχονται (καθηµερινά) και θα παραλαµβάνονται από αρµόδια 
επιτροπή έλεγχου και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στην υπηρεσία λίστα µε τα ονόµατα που θα 
αναλάβουν την καθαριότητα του κτηρίου καθώς επίσης και τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύµφωνα 
µε τα οποία θα προκύπτει ότι τα παραπάνω άτοµα είναι ασφαλισµένα. 
∆εν θα παραβρίσκεται στην υπηρεσία κανένα µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο προ, κατά και µετά τη 
διάρκεια εργασιών του συνεργείου. 
Τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης, όπως π.χ. απορρυπαντικά, χλωρίνη, καθαριστικά 
τζαµιών, σαπούνια, πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων, ξεσκονόπανα, σφουγγάρια  κλπ, βαρύνουν 
τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.  
Η ∆ιοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής έχει το δικαίωµα να ζητήσει αλλαγή απορρυπαντικών ή άλλων 
αναλώσιµων υλικών εφόσον κρίνει ότι τα χρησιµοποιούµενα δεν ανταποκρίνονται στους 
υγειονοµικούς κανόνες και τον αποτελεσµατικό καθαρισµό.   
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Γιούλη Προκόπη  22943 20035 
 





 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας η σύµβαση που θα προκύψει από την 
παρούσα πρόσκληση διακόπτεται. 
Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό υποχρεούται να επισκεφτεί την Αποθήκη της Ραφήνας στην οποία 
καλείται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες και τότε µόνο δύναται να υποβάλει την προσφορά 
συµµετοχής του στην παρούσα πρόσκληση. Για την απόδειξη αυτού καλείται να προσκοµίσει 
σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                   Η ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
              
  
 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΦΡΑΓΚΟΥ                                                    ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ  
        




