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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       
     
Ημερομηνία: 

Α. Π.:
                   

Ταχ. Δ/νση      

Ταχ.Κώδικας 
Τηλέφωνο
Fax
Πληροφορίες
Email

: Λ. Κηφισίας 60
 Μαρούσι
: 15125
: 210 6151030
: 210 6105049
: Σ. Συνδόνας 
: ssyndonas  @  eett  .  gr   

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  του
Περιφερειακού Γραφείου Πατρών»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση      (Ενσωμάτωση στην Ελληνική

Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές

Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/1972)  και  άλλες

διατάξεις», ιδίως άρθρα 76 παρ. 3, 113, 230 παρ. 3 και 231 παρ.1,

3. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α΄/082016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. του  ν.  3863/2010  «Νέο  Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις

εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), και ιδίως του άρθρου 68, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει,

5. της υπ’ αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1391/Β/22-10-2001),

6. της  Απόφασης  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  ΑΠ.:  237/84/03-12-2001  «Κανονισμός  Διαχείρισης  Δαπανών  της

Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),

7. της Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ : 781/034/13.10.2016 «Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο
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της Ε.Ε.Τ.Τ. για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, μελετών ή υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3652/Β΄/11-

11-2016),

8. του υπηρεσιακού σημειώματος με θέμα: «Υπηρεσίες καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζεται

το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας» και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ

21REQ009091770) και

9. του  με  αριθμό.:  278/2021  Αιτήματος  Έγκρισης  Δαπάνης  με  θέμα:  «Ανάθεση  της  παροχής

υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Περιφερειακού Γραφείου της ΕΕΤΤ στην Πάτρα [ετών

2021(Νοέμβριος Δεκέμβριος), 2022 και 2023]» (ΑΔΑΜ: 21REQ009091815).

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προτίθεται να αναθέσει με

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109Α και 118 του ν.

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει, σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων

του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιπποδάμου 6 στην Αγυιά, στην

Πάτρα, συνολικής επιφάνειας 350,00 τ.μ. (Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90919200-4

«Υπηρεσίες  καθαρισμού  γραφείων»).  Αναλυτικά  το  αντικείμενο  του  έργου  περιγράφεται  στο

επισυναπτόμενο Παράρτημα Β Ορων – Απαιτήσεων.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα έχει διάρκεια τριάντα έξι

(36)  μήνες,  με  έναρξη  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  Απόφασης  Ανάθεσης  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 50 ν. 4782/09.03.2021. 

Ο  προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται  σε  είκοσι  πέντε  χιλιάδες  διακόσια  ευρώ  (25.200€)  μη  

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του 

αναδόχου κατά τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  που  θα αναλάβει,  σύμφωνα με  τη  σχετική

σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Η  δαπάνη θα  καλυφθεί  από  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  ετών  2021,  2022  και  2023.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύναται  να επισκεφτούν τους χώρους του ΠΓΠ, προκειμένου να συντάξουν την

προσφορά τους, πάντα όμως κατόπιν συνεννοήσεως με τον Συντονιστή του Περιφερειακού Γραφείου

στο τηλέφωνο 2610992847. 

Αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  έργου,  το  προσωπικό  του  αναδόχου  και  το  ωράριο εργασίας,

τα υλικά καθαρισμού, τον τρόπο πληρωμής και όλες τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του
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αναδόχου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο από

την  Τετάρτη 1  η   Σεπτεμβρίου 2021    μέχρι και τη  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00,  στο

πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Κηφισίας 60 7ος όροφος, στο Μαρούσι Αττικής, και η

κατάθεσή τους γίνεται, είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες: 

1. Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.1599/1986  (Α 75)  του προσφέροντος, ́

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης.

2. Οικονομική  προσφορά για  την  εκτέλεση  του  έργου  υπογεγραμμένη,  η  οποία διατυπώνεται

ολογράφως  και  αριθμητικώς  σε  Ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  με  Φ.Π.Α.  Στο προσφερόμενο ποσό

θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  όπως  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  που

σχετίζεται με το έργο.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος,

με την ένδειξη «Προσφορά».

Συμπληρωματικά και επί ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να εξειδικεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 68

του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/τ. Α /15-7-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο  22  του  Ν. ́

4144/2013  (Φ.Ε.Κ.  88/τ.  Α /18-4-2013),  ́ σε  χωριστό  κεφάλαιο  της οικονομικής  προσφοράς  τους

τα  στοιχεία,  όπως  αυτά  δηλώνονται  στον επισυναπτόμενο Παράρτημα Β Ορων – Απαιτήσεων. 

3. Έντυπα με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών καθαρισμού που χρησιμοποιεί.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. Επιπλέον, οι

προσφορές  θα  πρέπει  να  φέρουν  υπογραφή  του  νόμιμου  εκπρόσωπου   του  προσφέροντα   στην

τελευταία   σελίδα   και   να   τίθεται   η   εταιρική   σφραγίδα  μαζί   με   την  υπογραφή  επί  ποινή

απαραδέκτου. 

Η  κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των

όρων της παρούσας πρόσκλησης και της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως δε, του άρθρου 68 Ν.3863/2010,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και πριν την

έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ανάθεσης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  καλεί  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  να

προσκομίσει : 
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1. αντίγραφα  ποινικού  μητρώου  των  εκπροσώπων  του,  

2. φορολογική  και  ασφαλιστική ενημερότητα, 

3. καταστατικό της Εταιρίας, 

4. πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού», που

τηρείται στη Δ/νση του ΣΕΠΕ, 

5. ένορκη  βεβαίωση  περί  μη  επιβολής  προστίμου  για  παραβάσεις  εργατικής  νομοθεσίας

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το

προαναφερόμενο Μητρώο, 

6. καθώς  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό  στα  πλαίσια  εφαρμογής  της  κείμενης  περί

προμηθειών νομοθεσίας από την Υπηρεσία μας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  για  περισσότερες  πληροφορίες  στο τηλέφωνο:

2106151030  (κος  Σπυρίδων Συνδόνας).  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί  στον  διαδικτυακό

τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται  σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί  να  

ελεγχθεί  με  βάση  το  αρχείο  άλλων  υπηρεσιών  (άρθρο  8,  παρ.  4,  Ν.1599/1986)  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις

της  παρ.6  του  άρθρου  22  του  Ν.1599/1986,  δηλαδή:  «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει

ψευδή  

γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου

8  

τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον  τριών μηνών.  Επίσης εάν ο  υπαίτιος  αυτών των  

πράξεων  σκόπευε  να  προσπορίσει  στον  εαυτό  του  ή  σε  άλλον  περιουσιακό  όφελος  

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,

δηλώνω ότι:

1. Τηρώ  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  

κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  έτσι  όπως  έχουν  θεσπιστεί  και  

ισχύουν. 

2. Τηρώ  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των  

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

3. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έτσι όπως ορίζεται στις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 καθώς και στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.  ́

4. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους  

λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

5. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Έλαβα  γνώση  των  όρων  της  εν  λόγω  πρόσκλησης,  τους  αποδέχομαι  πλήρως  και  

ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία,.../..../....
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Ο νόμιμος εκπρόσωπος
(Υπογραφή & Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Όροι–Απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τον

καθαρισμό των γραφείων του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών που 

στεγάζεται, επί της οδού Ιπποδάμου 6 στην Αγυιά Πάτρας.

Μονάδα Φορέα ΠΓΠ

Διαγωνιστική διαδικασία Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα τα άρθρα 109Α και 118 

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει.

Α.Φ.Μ. 090167877

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Αντικείμενο παροχής 

υπηρεσιών

Υπηρεσίες καθαριότητας

Διάρκεια παρεχόμενων 

υπηρεσιών

Τριάντα έξι μήνες (36)

Λογαριασμός Δαπάνης στον 

Προϋπολογισμό

Β62.07.01

Περιγραφή έργου Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει στην ΕΕΤΤ τις υπηρεσίες του για

παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  στους  χώρους  του  Περιφερειακού

Γραφείου της ΕΕΤΤ στην Πάτρα, που στεγάζεται στην οδό Ιπποδάμου 6

στην  Αγυιά,  συνολικής  επιφάνειας  350,00  τ.μ.,  σύμφωνα  με  το

πρόγραμμα  εργασιών  που  δίνεται  πιο  κάτω,  προσφέροντας  κατ’

ελάχιστον  δύο  (2)  ανθρωποώρες  τρεις  φορές  την  εβδομάδα  κάθε

Δευτέρα,  Τετάρτη  και  Παρασκευή  (σε  πενθήμερη  βάση).  Οι

ανθρωποώρες αυτές θα παρέχονται από δύο (2) άτομα σε κάθε ένα εκ

των  οποίων  αντιστοιχούν  εκατό  εβδομήντα  πέντε  (175)  τετραγωνικά

μέτρα, σε ώρες είτε πριν τις  7:30 π.μ.  είτε μετά τις  3:30 μ.μ.,  κατόπιν

συνεννόησης με τον Συντονιστή του Περιφερειακού Γραφείου. Το ακριβές

ωράριο απασχόλησης και τα στοιχεία των ατόμων που θα απασχολούνται

θα  γνωστοποιηθούν  εγγράφως  από  τον  ανάδοχο  στην  ΕΕΤΤ  πριν  την
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ημερομηνία  έναρξης  της  Σύμβασης.  Οι  εν  λόγω  ώρες  απασχόλησης

δύνανται να διαφοροποιηθούν από την ΕΕΤΤ ανάλογα με τις ανάγκες της.

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  εργασίες  καθαριότητας  θα  πρέπει  στο  σύνολο

τους να πραγματοποιούνται πάντοτε σε χρόνο και με τρόπο ώστε να μην

παρακωλύεται  η  ομαλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  της

Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο  καθαρισμός  του  γραφείου  συνίσταται  στο

παρακάτω πρόγραμμα εργασιών :

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή):

 Άδειασμα των κάδων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακούλας. 

 Πλύσιμο των κουζινικών σκευών και τακτοποίηση. 

 Καθαρισμός και απολύμανση κουζίνας. 

 Καθαρισμός  και  απολύμανση  χώρων  w.c.  και  άδειασμα  των

δοχείων απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων. 

 Καθαρισμός εσωτερικών θυρών. 

 Υγρό ξεσκόνισμα και εξάλειψη δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων

των επιφανειών μέχρι του ύψους 2.00 μ.  Περιλαμβάνονται τα

εξής:  καρέκλες,  γραφεία,  βιβλιοθήκες,  επιτραπέζιες  συσκευές,

Η/Υ, τηλεφωνικών συσκευών, πόρτες. 

 Ξεσκόνισμα καθισμάτων και λοιπών επίπλων ( Κενός χώρος στις

βιβλιοθήκες και ραφιέρες). 

 Σκούπισμα  και  σφουγγάρισμα  του  συνόλου  των  γραφειακών

χώρων. 

 Εφοδιασμός  και  τοποθέτηση  αναλώσιμων  υλικών  (χαρτί

τουαλέτας, χειροπετσέτες & κρεμοσάπουνο) στους χώρους w.c..

Χειροπετσέτα ΖΙΚ ΖΑΚ καλής ποιότητας. 

 Συλλογή  τυχόν  απορριμμάτων  από  το  ακάλυπτο  δώμα

αποκλειστικής χρήσης. 

ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ: 

 Ξαράχνιασμα. 

 Ξεσκόνισμα ψηλών σημείων. 

 Σαπούνισμα πλακιδίων στις τουαλέτες. 

 Πλύσιμο  παραθύρων  (μόνο  εσωτερικά)  και  υάλινων  πορτών

(εσωτερικά και εξωτερικά). 

ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΒΑΣΗ: 
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 Πλύσιμο των υαλοπινάκων εσωτερικώς. 

 Πλύσιμο των υαλοπινάκων εξωτερικώς όπου αυτό είναι εφικτό. 

Προσωπικό αναδόχου Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει

στο ΠΓΠ κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί σ’ αυτή, με πλήρη

στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα της ζητηθεί νομίμως. Για

οποιαδήποτε  αλλαγή  του  προσωπικού  αυτού  η  εταιρεία  είναι

υποχρεωμένη να ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως και να λαμβάνει

σχετική έγκριση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό, εκπαιδευμένο

σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος

για  τη  συνεχή  ενημέρωση  και  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  για

θέματα  που  αφορούν  την  χρήση  των  υλικών  καθαριότητας, την

τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις.

Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  απαρέγκλιτη  τήρηση  της  εκάστοτε

ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί

πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (Ν.3850/2010),  αναφορικά με την

παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή

των  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  είναι

κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση

του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση

της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα ΕΕΤΤ για μονομερή καταγγελία

της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις

σχετικά  με  την  υγιεινή  και  ασφάλειά  του  και  ο  ανάδοχος  είναι

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα

που τυχόν προκύψει. 

Στο  Περιφερειακό  Γραφείο  Πάτρας  θα  παραδοθούν  αποδεικτικά

ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή  σε  άλλο δημόσιο οργανισμό.

Αλλοδαποί  μπορούν  να  απασχοληθούν  μόνο  εφ'  όσον  έχουν  τα

απαραίτητα  έγγραφα  παραμονής  και  εργασίας  στην  Ελλάδα.  Η

Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  οποτεδήποτε  

οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με

τον ανάδοχο. 

Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι
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υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας

εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. 

Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση

του έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με

την ΕΕΤΤ, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική 

νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος 

υπεύθυνος  έναντι  αυτών  με  τους  οποίους  συνδέεται  με  εργασιακή  ή

άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταρτίσει  πρόγραμμα  εργασίας  για  το

προσωπικό του,  το  οποίο θα κοινοποιείται  στο Περιφερειακό  Γραφείο

Πάτρας.  Σε  περίπτωση  συστηματικής  απουσίας  προσωπικού  και  μη

τήρησης  του  προβλεπόμενου  προγράμματος  η  Ε.ΕΤ.Τ.  διατηρεί  το

δικαίωμα  καταγγελίας  της  σύμβασης  και  κήρυξης  του  αναδόχου  ως

έκπτωτου. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το

προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά

όλα  τα  στοιχεία,  που  τους  έγιναν  γνωστά  λόγω  της  εργασίας  τους,

σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του ΠΓΠ.

Ο  ανάδοχος  και  το  προσωπικό  του  οφείλει  να  τηρεί  αυστηρά  τους

κανόνες  

πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου.

Την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  κανόνων αυτών  έχει  ο  ανάδοχος.  Σε

περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των  

εγκαταστάσεων  του  ΠΓΠ,  από  το  προσωπικό  του  αναδόχου  αυτός

υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη

και  ο  εξοπλισμός  να  παραδοθεί  στην  ίδια  καλή  κατάσταση  που  είχε

παραληφθεί. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής

υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.

Προϋπολογισμός χωρίς 

Φ.Π.Α.

25.200,00 €

Φ.Π.Α. 24% 6.048,00 €

Μέσα και υλικά καθαρισμού Τα  μηχανήματα,  τα  εξαρτήματα,  τα  υλικά  καθαρισμού  και  τα  λοιπά

αναλώσιμα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον
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Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας

των  εργαζομένων (Ν.  3850/2010,  “Κύρωση του κώδικα  νόμων για  την

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”). 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνά  και  να  προμηθεύει  καθ’  όλη  τη

διάρκεια  της  σύμβασης  χαρτί  υγείας,  χαρτί  κουζίνας,  υγρό  σαπούνι

πλύσης  χεριών,  υγρό  απορρυπαντικό  πιάτων,  μικρές  και  μεγάλες

σακούλες  απορριμμάτων  και  χάρτινες  χειροπετσέτες,  καθώς  και

απολυμαντικό υγρό διαθέσιμο στις τουαλέτες, σε ποσότητα ικανή για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχής, των οποίων η τοποθέτηση στους

σχετικούς χώρους γίνεται από τον ίδιο. 

Τα  υλικά  καθαρισμού  πρέπει  να  είναι  μη  αλκαλικά,  φιλικά  προς  το

περιβάλλον  και  εγκεκριμένα  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες.  Τα  υλικά

καθαρισμού  πρέπει  να  είναι  καταχωρημένα  στο  Μητρώο

Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του

Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει  να είναι  εγκεκριμένα από

τον  Εθνικό  Οργανισμό  Φαρμάκων  (ΕΟΦ)  και  να  φέρουν  τον  αριθμό

αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά

προϊόντα  δεν  επιτρέπεται  να  αναδύουν  δυσάρεστες  οσμές,  να  είναι

επιβλαβή  για  την  υγεία  του  προσωπικού  και  των  επισκεπτών  και  να

προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και

στον εξοπλισμό του κτηρίου. 

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  προσκομίζει  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει.

Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV)

90919200-4 «Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων»

Τόπος παροχής υπηρεσιών Ιπποδάμου  6  Αγυιά,  Πάτρα,  Τ.Κ.  26442  (πρώτος  όροφος  και  πατάρι

ημιώροφου)

Ημερομηνία έναρξης και 

λήξης υποβολής προσφορών

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η  1  η   Σεπτεμβρίου 2021   και

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 13  η   Σεπτεμβρίου 2021  

και ώρα 13:00

Κατάθεση προσφορών Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε

σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα

13:00, στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Κηφισίας 60

7ος όροφος,  στο  Μαρούσι  Αττικής,  και  η  κατάθεσή  της  γίνεται,  είτε
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αυτοπροσώπως, είτε με courier. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Ο φάκελος

κάθε  προσφοράς  θα  φέρει  απαραίτητα  την  επωνυμία  και  

τη  διεύθυνση  του  συμμετέχοντος,  με  την  ένδειξη  

«Προσφορά».

Οικονομική προσφορά Στην «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνονται: 

1. Οι  προσφερόμενες  τιμές  θα  πρέπει  να  είναι  σε  ΕΥΡΩ,   θα

αναγράφονται  δε  ολογράφως   και   αριθμητικώς.   Στις

προσφερόμενες   τιμές   περιλαμβάνονται   όλες   οι

προβλεπόμενες  νόμιμες  κρατήσεις,   καθώς  και  κάθε  άλλη

δαπάνη,  η  οποία  θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. 

2. Η προσφερόμενη τιμή για  τις  ζητούμενες υπηρεσίες  σε ευρώ,

ολογράφως  και  αριθμητικώς,  με  Φ.Π.Α.  [Δεν  θα

συμπεριλαμβάνεται  ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.)  ο

οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά.]

3. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη ως

βάση και κριτήριο για τη σύγκριση των προσφορών. 

4. Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  της  τιμής  ολογράφως  με  την

αριθμητική,  υπερισχύει  η  τιμή  ολογράφως.  Προσφορές  χωρίς

τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται. Σε  περίπτωση  που  η τιμή

δεν   είναι   απόλυτα   προσδιορισμένη,   οι   προσφορές   θα

απορρίπτονται.

5. Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της   τιμής

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (διάρκεια ισχύος 8 μήνες). 

7. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με

την  προσφορά  τους  στοιχεία  σύμβασης  εργαζομένων,  όπως

αυτά ορίζονται από το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως αυτό

έχει  αντικατασταθεί  από  το  άρθρο  22  του  Ν.4144/13,  για  τις

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης.  Με την

ποινή  αποκλεισμού  εξειδικεύονται  σε  χωριστό  κεφάλαιο  της

προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ο αριθμός των εργαζομένων. 

2. Οι ημέρες και ώρες εργασίας. 

3. Η  συλλογική  σύμβαση  εργασίας  στην  οποία  υπάγονται  οι

εργαζόμενοι. 

4. Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  
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τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

5. Το  ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  με  βάση  τα  

προϋπολογισθέντα ποσά. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού

κόστους παροχής υπηρεσιών τους,  των αναλωσίμων,  του εργολαβικού

τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

Επιπροσθέτως  οφείλουν  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  τους

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι

εργαζόμενοι.  

Όλα  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  πρωτότυπα  ή  νομίμως

επικυρωμένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα. Η μη

συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη

αναφορά) επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

8. Η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  συνεπάγεται  την  χωρίς  

επιφύλαξη  αποδοχή  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης,  οι

βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης

και  θα  δεσμεύουν  την  επιχείρηση,  στην  περίπτωση  που  εκ

παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

9. Αποδεικτικά έγγραφα μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού. Πριν

από  την  έκδοση  της  απόφασης  ανάθεσης  της  σύμβασης,  ο

προσωρινός  ανάδοχος οφείλει  να υποβάλλει  σε  πρωτότυπα ή

αντίγραφα  που  εκδίδονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) τα κάτωθι: 

α.  Αντίγραφο  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου

τριμήνου πριν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή

ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της

χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο

υποψήφιος  ανάδοχος.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του

αντιγράφου αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού  οργάνου του εν  λόγω οικονομικού φορέα ή στα

πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα  ειδικότερα

αναφερόμενα  στην  ως  άνω  παράγραφο.  

β.  Πιστοποιητικά,  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου  από  

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τα οποία εκδίδονται

από  αρμόδιες  αρχές  ότι,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  έχει

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του,  όσον  αφορά  στην  καταβολή
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φόρων & εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αν ο Ανάδοχος είναι

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και

εκκρεμεί  οφειλή καταβολής εισφορών σε  οργανισμούς κύριας

και  επικουρικής  κοινωνικής  ασφάλισης,  υποχρεούται  να

προσκομίσει  επιπλέον  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση).  Για  την

απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις

περιπτώσεις  που  ο  ανάδοχος  είναι  νομικό  πρόσωπο,

προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα

σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,

πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότησης  σε

σώμα,  σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή

του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία,  κατά

την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  (νόμιμος

εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους

οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η

θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/

νόμιμου εκπροσώπου.

Λόγοι Αποκλεισμού Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης

σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον

συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους (άρθρα 73

και  74  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  το  αρ.  107  του  ν.

4497/2017):  Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική

απόφαση  για  έναν  από  τους  ακόλουθους  λόγους:  α)  συμμετοχή  σε

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L  300  της  11.11.2008

σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της

καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της  απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο

εθνικό  δίκαιο  του οικονομικού φορέα,  γ)  απάτη,  κατά την έννοια του

άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
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48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν.  2803/2000  (Α  48),  δ)  τρομοκρατικά ́

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο

2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική

αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές

ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος

για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη

χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η

οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  3691/2008  (Α  ́

166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως

ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την

πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την

προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της

απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

4198/2013 (Α  215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το ́

πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική

απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού

οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή

ελέγχου  σε  αυτό.  Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης

(Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του

προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’  ελάχιστον  στους  διαχειριστές.  

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του

προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’  ελάχιστον  στον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις

περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία

δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107

περ. 7 του ν. 4497/2017). 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των

προηγούμενων  εδαφίων  αφορά  στους  νόμιμους  εκπροσώπους  τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
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αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή

ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με

αμετάκλητη  απόφαση  (παρ.  10  άρθρου  73  ν.4412/2016,  η  οποία

προστέθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  9  του  ν.  4497/2017).  10.2  Λόγοι

αποκλεισμού  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης.

Στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)  όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις

υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή

διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα

μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,

κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο

αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1,  2  θα  ήταν  σαφώς

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω

αθέτησης  των  υποχρεώσεών  

του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.

4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  της  προθεσμίας

υποβολής προσφοράς. 

Λόγοι  αποκλεισμού  που  σχετίζονται  με  επαγγελματικό  παράπτωμα.  

Κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς

τηρούν  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που

έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
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και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του

Προσαρτήματος  Α'  του  ν.4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν

την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και

υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της

αρμοδιότητάς  τους.  

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

στις  κείμενες  διατάξεις.  Ειδικά,  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  και

εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης,  ως  σοβαρό  επαγγελματικό

παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ.

2  του  άρθρου  68  

του  ν.  3863/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  22  του  ν.

4144/2013.  

Οι υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, αποκλείονται

από το διαγωνισμό, σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού

παραπτώματος.  Ως σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα νοείται  ιδίως:  

αα)  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/Δ1632/2011 ή οποιασδήποτε

διάταξης  ρυθμίσει  μελλοντικά  το  περιεχόμενο  των  παραβάσεων

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της

υποψήφιας εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από

την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς,  

γγ)  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. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  οικονομικό  φορέα  σε  οποιοδήποτε

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω  
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πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία

από τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 10.1.,  10.2 και 10.3.

Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που

αναφέρονται  στις  παραπάνω  Παραγράφους  μπορεί  να  προσκομίζει

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για

να αποδείξουν την αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός

φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από

τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης

παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν

λόγω  απόφαση  στο  κράτος–μέλος  στο  οποίο  ισχύει  η  απόφαση  

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με  τα

οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016.

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική

απόφαση  του  

άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  ο  οποίος  τελεί  υπό

πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από

το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

έχει  αναστείλει  

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί

να  μην αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,  υπό την

προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω φορέας είναι  σε  θέση να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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Τρόπος υποβολή προσφοράς Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  πρέπει  να  γίνει  κατά  τις  εργάσιμες

ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ στην Αθήνα, επί της οδού Λ.

Κηφισίας 60 7ος όροφος, στο Μαρούσι Αττικής, είτε αυτοπροσώπως, είτε

με courier, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

και  ώρα  13:00 

Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο 

φάκελο,  στον  οποίο  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  ευκρινώς  οι  κάτωθι

ενδείξεις:  

α) η λέξη “Προσφορά”, 

β) ο παραλήπτης: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(Ε.Ε.Τ.Τ.)  

γ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση,

αριθμός τηλεφώνου, email, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). 

Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχει 

σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Προσφορά με διορθώσεις που την

καθιστούν ασαφή απορρίπτεται.

Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται και αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 Να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας, τις υποχρεώσεις του που

απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  

που έχουν θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,

συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α  του Ν.4412/2016. Η τήρηση ́

των  

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα

που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  τις  αρμόδιες

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 Η  αθέτηση  της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια

της  περίπτωσης  θ  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του ́

Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Ειδικά,  κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας

σύμβασης,  ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται  ιδίως

τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ  της παρ. 2 ́

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α  115).  ́

 Να  αντικαθιστά  αμέσως  τα  χρησιμοποιημένα  εργαλεία  του,  σε

περίπτωση βλάβης τους, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση
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του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών

καθαριότητας,  θα  παρέχεται  από  την  Υπηρεσία  ανάλογος  χώρος.

Υπεύθυνος για την φύλαξη των ανωτέρω είναι ο ανάδοχος. 

 Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, αφενός υποχρεούται

να  ειδοποιήσει  την  Υπηρεσία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα  και

αφετέρου  να  εξασφαλίσει  ικανό  αριθμό  ατόμων  για  την

απρόσκοπτη διεκπεραίωση της εργασίας. 

 Σε  περίπτωση  έκτακτης  καταστροφής  (πυρκαγιά,  πλημμύρα)

συμφωνείται  άμεση επικοινωνία μεταξύ του α’  συμβαλλόμενου ή

εκπροσώπου του και του αναδόχου για την αντιμετώπισή της και

χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται  ιδιαίτερη ή επιπλέον αμοιβή γι’  

αυτήν. 

 Να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμόδιους της Υπηρεσίας, με

σκοπό την αναγραφή σε αυτό των τυχόν παραλείψεων σε ημερήσια

βάση. 

 Να  αποκαθιστά  αμέσως κάθε  έλλειψη και  να  αναπληρώνει  κάθε

πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’

αυτόν από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση

μη  συμμόρφωσης  ή/και  υποτροπής  το  Δημόσιο  διατηρεί  το  

δικαίωμα  καταγγελίας  της  σύμβασης  και  κήρυξης  του  αναδόχου

έκπτωτου.

 Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια

και θα είναι υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το κτίριο, για την εξασφάλιση

της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα

για  όλο  το  χρόνο  της  εργασίας  του  και  για  όλες  τις  

εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, φέρων κάθε αστική και ποινική

ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά και από την εκτέλεση των

εργασιών  καθαριότητας,  όπως  επίσης  και  για  

κάθε  τυχόν  διακινδύνευση  της  υγείας  οιουδήποτε  προσώπου

εξαιτίας και λόγω τυχόν πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. 

 Να  τηρεί  εχεμύθεια  επί  γεγονότων  ή  πληροφοριών  των  οποίων

λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πληρωμή H  αμοιβή  του  αναδόχου  θα  καταβάλλεται  σε  μηνιαία  βάση  με  την

προϋπόθεση της παραλαβής των αντίστοιχων υπηρεσιών και την έκδοση

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την εκάστοτε τριμελή επιτροπή

για την παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα επιβαρύνεται, θα επιβαρύνεται με τέλος

υπέρ  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  0,1036%  και  παρακράτηση

φόρου εισοδήματος 8% και θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση: 
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 Τιμολογίου  Παροχής  Υπηρεσιών  του  αναδόχου  για  εργασίες

δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 

 Βεβαίωσης  του  ΙΚΑ  για  μη  οφειλόμενες  εισφορές  (ασφαλιστική

ενημερότητα). 

 Φορολογικής ενημερότητας. 

 Οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό  το  οποίο  θα  καθοριστεί  στη

σχετική  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  μετά  την  επιλογή  του

αναδόχου.  

Λοιποί γενικοί όροι Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης

αυτού του όρου η Ε.Ε.Τ.Τ.  έχει  δικαίωμα να αρνηθεί  την  πληρωμή σε

κάθε τρίτον, άνευ επικλήσεως άλλου λόγου και αιτίας. 

Η Ε.Ε.Τ.Τ.  δεν  αναλαμβάνει  καμία  επιπλέον υποχρέωση και  δεν  φέρει

οιανδήποτε ευθύνη για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

Αρχή και τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.,

τα οποία θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Σε  περίπτωση  μεταστέγασης  ή  κατάργησης  του  ΠΓΠ,  η  

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία απαίτηση από τον ανάδοχο.  

Τυχόν παράπονα του εργοδότη θα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς εντός

τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της αιτίας για το παράπονο και η

εταιρεία καθαρισμού υποχρεούται να ερευνήσει αμέσως και να λάβει τα

αναγκαία μέτρα. Σε περίπτωση που ο εργοδότης θελήσει να διακόψει την

συνεργασία του με τον εργολάβο, θα πρέπει να γίνει έγγραφη καταγγελία

δύο μήνες πριν την διακοπή των εργασιών.
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