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 Προβατώνας  26/ 01 /2023 

              Αρ.Πρωτ. 93 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας του κτιρίου της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  με πόρους του υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου για ένα(1) έτος με δικαίωμα 

ανανέωσης της σύμβασης έως το τέλος του Τοπικού Προγράμματος με τους ίδιους όρους   

 

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς  

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, με έδρα στον Προβατώνα του 

Δήμου Σουφλίου  λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4548/18 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ Ά 114/08.06.2006). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 

Προγράμματος  CLLD Leader 2014-2020 του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου του Μέτρου 19 – Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 

του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους ( ΦΕΚ 

2747/’B/4-8-2017 -Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση» όπως ισχύει) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, για ένα(1) έτος με 

δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης έως το τέλος του Τοπικού Προγράμματος με τους ίδιους όρους  ,για 

την επιλογή, συνεργείου καθαριότητας, για τον καθαρισμό των γραφείων της στον Προβατώνα Έβρου  2 

ορόφων ( 348,13 τ.μ.), ο οποίος θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα, τρεις 

(3) ώρες, κάθε Τρίτη και (3) ώρες κάθε Παρασκευή. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται σε ώρες 

λειτουργίας της εταιρείας.  

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, οποιαδήποτε 

στιγμή, σε περίπτωση μετακόμισης σε άλλο κτίριο ή της εκ νέου διαπραγμάτευσης του κόστους και της 

τροποποίησης της αρχικής σύμβασης. 

 

 

 

 

2. Προδιαγραφές  

Αναλυτικά:  
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ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

(ημέρα Τρίτη) 

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

(ημέρες Τρίτη& 

Παρασκευή) 

2 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ 

ΜΗΝΑ (ανά 15 

ημέρες, Τρίτη ή 

Παρασκευή) 

Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων 

και αχρήστων και τοποθέτηση 

πλαστικών σακουλών στα καλάθια 

 √   

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και 

σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων και 

πατωμάτων με κατάλληλα καθαριστικά 

προϊόντα 

 √  

Καθαρισμός όλων των αποχωρητηρίων 

και συγκεκριμένα, των ειδών υγιεινής, 

των τοίχων και δαπέδων με κατάλληλα 

καθαριστικά εργαλεία 

 

 

 

√  

Καθαρισμός της κουζίνας (ψυγείο, 

ντουλάπια, πάγκοι, νεροχύτες, ποτήρια, 

φλιτζάνια κλπ) με κατάλληλα 

απορρυπαντικά 

√   

Καθαρισμός προαυλίου χώρου √   

Συγκέντρωση και αποκομιδή των 

απορριμμάτων (ανακυκλούμενων ή μη) 

στους πλησιέστερους στην υπηρεσία 

αντίστοιχους κάδους απορριμμάτων 

 √  

Καθάρισμα των κουφωμάτων 

αλουμινίου, των θυρών και των 

παραθύρων τους, καθώς και των 

υαλοπινάκων τους (εσωτερικές και 

εξωτερικές προσόψεις) με κατάλληλα 

καθαριστικά προϊόντα 

√   
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Καθάρισμα των ξύλινων κουφωμάτων 

και θυρών με κατάλληλα καθαριστικά 

προϊόντα 

√   

Γυάλισμα των ξύλινων πατωμάτων με 

παρκετίνη 

√   

Καθάρισμα – πλύσιμο των περσίδων   √ 

Ξεσκόνισμα και γυάλισμα των ξύλινων 

επίπλων, βιβλιοθηκών και γενικά όλων 

των ξύλινων επιφανειών με ειδικό κερί 

√   

Καθαρισμός όλων των επιφανειών 

(πλαϊνά, μέσα – έξω) των αρχειοθηκών, 

των συρταριερών και των γραφείων με 

απορροφητικές σπογγοπετσέτες 

εμποτισμένες με κατάλληλα καθαριστικά 

προϊόντα. Οι σπογγοπετσέτες αυτές θα 

πλένονται και θα απολυμαίνονται με 

κατάλληλο απορρυπαντικό και χλωρίνη, 

συχνά και οπωσδήποτε πριν τον 

καθαρισμό του κάθε επίπλου 

 √  

Καθαρισμός των καθισμάτων από 

δερματίνη ή και από δέρμα με 

κατάλληλο καθαριστικό προϊόν 

 

 

√  

Καθαρισμός μηχανημάτων 

(φωτοτυπικά, fax, τηλέφωνα) με 

κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα και 

ιδιαίτερη προσοχή 

 √  

Ξεσκόνισμα Η/Υ, εκτυπωτών και 

βιβλίων με ιδιαίτερη προσοχή 

 √  
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Πλύσιμο με κατάλληλο απορρυπαντικό 

των καλαθιών απορριμμάτων 

 √  

 

Τα απαιτούμενα υλικά καθαριότητας και ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελούν δαπάνη του αναδόχου. 

Η τεχνική προσφορά θα ικανοποιεί το σύνολο των προδιαγραφών, που αναφέρονται στον παραπάνω 

πίνακα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Ενημέρωση-παραλαβή πρόσκλησης 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 
στον Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr.  Υπεύθυνος για την 
διανομή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι η κα. Βραχιόλογλου Θάλεια τηλ 25540 
20090/91.  

4. Περιεχόμενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία 

και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 

προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις : 

 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας του κτιρίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

CLLD/LEADER 2014-2020  

ΠΡΟΣ: 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

Προβατώνας 68003 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»). 

 

Ι Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : 

α)Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
του προσφέροντα ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης ,  κλπ. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος  Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  
του προσφέροντα ότι: 

 
 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016, 

όπως ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
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 Περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

 Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου και του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ειδικά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
 

γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το 

οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

δ)Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

 
 
ε) Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα : 

 Προφίλ Αναδόχου 

 

στ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό του.         

Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη νόμου 

από την προσκόμισή τους.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 

Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.  

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα. 

 

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού τις τεχνικές προδιαγραφές 

υλοποίησης της υπηρεσίας 
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III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περιλαμβάνει με ποινή 

αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της 

υπηρεσίας.  

 

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι τις 09/02/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00 μ.μ στα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα Τ.Κ. 68003. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία 
αξιολόγησης. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

5.Ισχύς Προσφοράς: 

Για ένα(1) μήνα  τουλάχιστον από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Στις προσφορές που θα 
κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους 

6.Κριτήρια αναθέσεως: 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφερόμενη τιμή 
(προσφορά)  με τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ανώτατο ποσό προσφοράς : 

Ανώτερο ποσό της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%(3.348,00€ με ΦΠΑ) για ένα έτος .  

 

7. Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύμβασης 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφερόμενη τιμή (προσφορά)  με τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών 

Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση έργου με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

Γ. Ο υποψήφιος καλείται μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 
την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
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Δ. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν 
λόγω έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 

 
 
 

 
 

Για την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
 

Καλακίκος Παναγιώτης 
Πρόεδρος    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Προϋπολογισμός: ………€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά ……..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Του νομικού προσώπου με την επωνυμία ……………………, ΑΦΜ …………… και έδρα …………………… 

Οδός……………………… αριθμός …………… ΤΚ ……………….. τηλ………………….. 

φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. ……….πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας του κτιρίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  με πόρους του 

υπομέτρου 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader 2014-2020 Κεντρικού και 

Νοτίου Έβρου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την προμήθεια του 

εξοπλισμού σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 

Τίτλος Είδος Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Τιμή 

Μονάδας 

(με ΦΠΑ) 

Υπηρεσίες καθαριότητας 

του κτιρίου της 

Δημοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε   

 

Παροχή 

υπηρεσιών 
1  

 

ΣΥΝΟΛΟ   

 




