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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για το έργο: «Υπηρεσίες Καθαριότητας Γραφείων και Κοινόχρηστων Χώρων των Κτιρίων 

Στέγασης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Κόνιαρη 

15, 114 71 Αθήνα , τηλ. 2106930165, fax 2106930188, διαδικτυακός τόπος: www.ymeperaa.gr .  

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την επιλογή Αναδόχου γιa 

το έργο: «Υπηρεσίες Καθαριότητας Γραφείων και Κοινόχρηστων Χώρων των Κτιρίων Στέγασης 

της ΕΥΣ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ» Ταξινόμηση κατά CPV: 90911200 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων», 

Κωδικός NUTS: GR303. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 16, Τεχνική 

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής, της δράσης 16.36.1 «Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής 

Αρχή» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη" και ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης : «Υπηρεσίες Καθαριότητας Γραφείων και 

Κοινόχρηστων Χώρων των Κτιρίων Στέγασης της ΕΥΣ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με κωδικό εναρίθμου 

2016ΣΕ21910005. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (€342.000,00), πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ 

(€82.080,00). O συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ανέρχεται σε τετρακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (€424.080,00). 

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει 

μονομερώς δικαίωμα προαίρεσης επέκτασης των υπηρεσιών του Αναδόχου για μέχρι δύο (2) 

επιπλέον έτη, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. Εφόσον ενεργοποιηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα προαίρεσης, η αξία της σύμβασης αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα με την διάρκεια των επιπλέον προσφερόμενων υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 

διακοσίων εικοσιοκτώ χιλιάδων ευρώ (€228.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που 

ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (€54.720,00). Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης του έργου συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ  ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα δύο  χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (€282.720,00). 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 

ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  

Α.Π.: 

 

09-11-2017 

οικ. 12139 

http://www.ymeperaa.gr/
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Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 

ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€570.000,00), πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 

ευρώ (€136.800,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε επτακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

(€706.800,00). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα 

νομοθεσία.   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 Ν.4412/2016 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 

20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) έχουν:  

(α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 

(Α΄ 96),  

(β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και  

(γ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του 

καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του 

φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Στην παρούσα σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα 

μέλη αυτών να εντάσσονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα 

διαγωνισμό. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος: www.promitheus.gov.gr 

   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 83010/4098 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων …….. διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. . Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 05/12/2017 και ώρα 17:00. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παραλαβής από το σύστημα) είναι η 

11/12/2017 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 

ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και την 01/12/2017. Τα αιτήματα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr).  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μήνες, από την επόμενη ημέρα της 

ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών.  

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, 

η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, 

εκτός ΦΠΑ,  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 

η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να προσφύγει   

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV του ν. 

4412/2016. 

 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την παροχή 

υπηρεσιών για το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του 

σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το 

απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της 

σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την 

ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος 

τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται από την 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120/29-5-2013) και  της Υ.Α. αριθμ. 83010/4098 «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων …….. διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: Ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 09/11/2017. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (www.ymeperaa.gr) στις 

10/11/2017 για τριάντα  (30) ημέρες. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης  

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ  

 

 

 

Ευγενία Φωτονιάτα 

 

Ο Εισηγητής 

 

Η Προϊσταμένη 

Μονάδας Γ 

Η Προϊσταμένη 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

 

 

   

Θ. Παρμακσίζογλου Μαριάνθη Κικαρέα Ζωή Παπασιώπη 

http://www.ymeperaa.gr/
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