
 

 
 
      Θεσσαλονίκη 27 Ιανουαρίου 2015  
                  Αριθμ. Πρωτ.: 19131 
       

  1/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ 

προϋπολογισθείσα δαπάνη (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 5700€ 

ημερομηνία ανάρτησης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων 

του ΚΔΕΟΔ:  29/01/2015 

 

Το  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν 

και ισχύουν 

2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς 

και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

142/27.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 4835/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195) 

3. τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

142/27.05.2008 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 4834/2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195) 

4. τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

5. την με αριθμό 174/19.12.2014 απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 

υπό ανάθεσης σύμβασης 

6. την με αριθμό 19087/12.01.2015 απόφαση του Διευθυντή για δημοπράτηση της 

υπό ανάθεση σύμβασης  

ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες 

καθαριότητας να υποβάλλουν σφραγισμένες δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για 

την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ για 

διάρκεια 10 μηνών (01.03.2015 έως 31.12.2015), με την δυνατότητα παράτασης για 

ένα ακόμη έτος. Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση 

σύμβασης περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι στον διαγωνιζόμενο που 

θα προσφέρει τη χαμηλότερη μηναία αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες ισότιμες προσφορές, θα ζητηθεί από τους 

προσφέροντες η υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς. Εάν μετά την υποβολή 

βελτιωμένων προσφορών αυτές παραμένουν ισότιμες, ο ανάδοχος θα επιλεγεί με 

κλήρωση. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία αιτιολόγησης 

του ύψους της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του 

Ν.3863/2010, ήτοι στοιχεία που τεκμηριώνουν: α) τις νόμιμες αποδοχές των 

εργαζομένων, β) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους, γ) το εκτιμώμενο 

διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών και δ) το προϋπολογιζόμενο κόστος 

αναλωσίμων. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το 

νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 12/2/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 Καλαμαριά – αρμόδιος για πληροφορίες 

κα Κατερίνα Σγουρίδου, τηλ: 2310486936, φαξ: 2310476366). Εκπρόθεσμες 

προσφορές, εάν δεν παραληφθούν με φροντίδα των ενδιαφερομένων εντός μηνός από 

την κατάθεσή τους, καταστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το 

ΚΔΕΟΔ για να σχηματίσουν ιδία αντίληψη για τις εγκαταστάσεις που χρήζουν 

καθαριότητας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ουδεμία αναθεώρηση επιτρέπεται 

με την αιτιολογία ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα του χώρου και των 

απαιτήσεων του ΚΔΕΟΔ. 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και 

ώρας κατάθεσης, στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 

υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο 

όργανο της διοίκησης του ΚΔΕΟΔ και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους 

διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, το ΚΔΕΟΔ θα ζητήσει βελτίωση 

προσφορών και μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με ισότιμες προσφορές θα επιλέξει 

με κλήρωση. 

ΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΔΔΕΕΟΟΔΔ  

  

  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΧΧρριισσττιιααννόόςς  
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Παράρτημα Ι 

Πρόγραμμα καθαρισμού 

1. Εβδομαδιαίος καθαρισμός (τρεις φορές την εβδομάδα ήτοι ενδεικτικά Δευτέρα-

Τετάρτη-Παρασκευή, και ώρα 12:00-15:00μμ), ο οποίος περιλαμβάνει: 

Επιμελής καθαρισμός των γραφείων, βιβλιοθηκών, επίπλων εν γένει, τηλεφωνικών 

συσκευών, υπολογιστών, ντουλαπιών, επίπλων στο χώρο εισόδου ΚΔΕΟΔ κλπ με 

απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 

Επιμελές σκούπισμα χώρων με μοκέτα. 

Επιμελής καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, βιβλιοθήκης, τουαλετών κλπ (σκούπισμα 

και σφουγγάρισμα δαπέδων). 

Άδειασμα του συνόλου των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας.  

Επιμελής καθαρισμός τουαλέτας, ήτοι πλύσιμο ειδών υγιεινής, καθάρισμα πλακιδίων, 

γύρω από τα είδη υγιεινής, και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο, καθαρισμός 

καθρεπτών και αφαίρεση των αλάτων νερού από τις σωληνώσεις χρωμίου, αλλαγή 

πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων, τοποθέτηση χαρτιού υγείας, 

χειροπετσετών και σαπουνιού (τα οποία προμηθεύει ο ανάδοχος). 

Συγκέντρωση και πλύσιμο σκευών από γραφεία (ποτήρια, πιάτα κλπ). 

Καθαρισμός πάγκου κουζίνας, νεροχύτη, σωληνώσεων, ελεύθερων επιφανειών, κάδου 
απορριμάτων, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου κουζίνας. 

Καθαρισμός πρεβαζιών παραθύρων γραφείων, πόρτας εισόδου. 

Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από πόρτες, τζάμια και τοίχους. 

ΙΙ. Περιοδικός καθαρισμός (ήτοι μία φορά ανά μήνα), ο οποίος περιλαμβάνει: 

Πλύσιμο μοκέτας γραφείων. 

Καθαρισμό των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά, και των 

εσωτερικών διαχωριστικών.  

Καθαρισμός περιμετρικού χώρου κτιρίου, εισόδου και πίσω αυλής. 

Ξεσκόνισμα βιβλιοστασίου. 

Ξαράχνιασμα χώρων. 

ΙΙΙ. Περιοδικός καθαρισμός (ήτοι μία φορά ανά έτος), ο οποίος περιλαμβάνει: 

Πλύσιμο μοκέτας αμφιθεάτρου 

Καθαρισμός υπογείων χώρων και αποθηκευτικών χώρων. 
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Παράρτημα ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ικάρων 1, 55102  

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) 

Σύμφωνα με την 1/2015 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη της 

σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ, 

προσφέρω την παρακάτω μηναία αμοιβή: 

________________________________________________ ____   (_______,___ €) 

[ολογράφως]     [αριθμητικώς] 

Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 

68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010: 

α Νόμιμες αποδοχές εργαζομένου/ων …………………… € 

β Ύψος ασφαλιστικών εισφορών  …………………… € 

γ Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών …………………… € 

δ Κόστος αναλωσίμων …………………… € 

 σύνολο  

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 

και του παραρτήματος  αυτής.  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

[Τόπος]             [Ημερομηνία] 

 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή-  σφραγίδα] 

 
            


