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Ηράκλειο, 08/04/2021 

Αρ. Πρωτ: 12643 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  

8032/09-10-2015 

10481/23-12-2019 

10455/17-12-2019 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την  

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας 

καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κατοικιών στις 

πόλεις Ηρακλείου και Σητείας. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

κατοικιών, που έχουν μισθωθεί για τις ανάγκες του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 

πόλεις Ηρακλείου και  Σητείας. 

Ο καθαρισμός των κατοικιών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την άφιξη ή 

την αναχώρηση ωφελούμενων του Προγράμματος και ο προγραμματισμός θα γίνεται έως 2 ημέρες 

νωρίτερα από την ημέρα παροχής της υπηρεσίας. 

Τα  υλικά  καθαριότητος  που  θα  χρησιμοποιούνται  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον ανάδοχο. 

Εκτιμώμενος αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι πενήντα (50) καθαρισμοί κατοικιών έως 

31/12/2021. 

Κάθε κατοικία έχει κατά μέσο όρο εμβαδόν 80 τ.μ. 

Οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται ως ακολούθως: 

• Αποκομιδή απορριμμάτων 

• Πλήρης καθαρισμός κουζίνας 

• Καθαρισμός και ξεσκόνισμα επίπλων και γενικά όλων των αντικειμένων. 

• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

• Καθαρισμός των παραθύρων εσωτερικά (τζάμια, περβάζια)  
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•Καθαρισμός των παραθύρων εξωτερικά (τζάμια, παραθυρόφυλλα) εφόσον υπάρχει πρόσβαση 

καθώς και των μπαλκονιών 

 Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πορτών, τα πόμολα τους και γενικά επιφάνειες που 

λερώνονται συχνά.  

• Πλύσιμο λεκάνης τουαλέτας, καθίσματος και σκεπάσματος με απολυμαντικό υγρό. 

• Πλύσιμο των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από αυτούς. 

• Καθαρισμός καθρεπτών. 

• Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων από τις μπαταρίες νερού. 

 

Οι προσφορές για να είναι αποδεκτές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του αντικειμένου του έργου 
και στις δύο πόλεις (Ηράκλειο και Σητεία).  
 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 
Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 

4.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

4. Διάρκεια Συνεργασίας  

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 31/12/2021. 

 

5. Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα 
για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» που χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης για τους Πρόσφυγες. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις πραγματοποιημένες 

υπηρεσίες μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής και την έκδοση του σχετικού 

νόμιμου παραστατικού του αναδόχου και την προσκόμιση φορολογικής και  ασφαλιστικής 

ενημερότητας εφόσον απαιτούνται. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

mailto:info@ploigos-ea.gr
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6. Προβλεπόμενες επιπλέον υποχρεώσεις του Αναδόχου: 

1. Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα και τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές «περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων». 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατεί 
μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση των 
εργαζομένων στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, οφείλει να φροντίζει ώστε το 
προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας. 

5. Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος ή 
δυστυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού, όπως 
και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των 
υπηρεσιών αυτών. 

6. Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα καλύπτει τη Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές από 
ατυχήματα ή παραλήψεις και η κάλυψη επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Αστική 
Ευθύνη του Ασφαλισμένου προς το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του. 

7. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των εργαζομένων και του 

εξοπλισμού τους, στο χώρο της εργασίας τους.  
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 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα 

εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται την υπ’ αριθμ. 12643/08.04.2021 πρόσκληση 

 Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75) στην οποία οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, σύμφωνα 

με το άρθρο 68 του Ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α’), να αναφέρουν: 

α) Τους εργαζομένους που θα απασχολήσουν για την παροχή της υπηρεσίας, σε ειδικότητες και 

αριθμό . 

β) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται ο εργαζόμενοι, επισυνάπτοντας στην 

προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης  εργασίας. 

γ) Στην ίδια δήλωση θα δηλώνουν επιπλέον ότι θα καταβάλουν  το σύνολο των νόμιμων 

ασφαλιστικών εισφορών στο προσωπικό που θα απασχοληθεί στις συμβατικές εργασίες. 

δ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο που θα απασχοληθεί 

 

3. Την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος  από την κατά περίπτωση αρμόδια οικονομική υπηρεσία είτε 

ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται. 

 

4.Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης σε περίπτωση 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 

προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου 

 

5. Οικονομική προσφορά  

 

 

9. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 
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 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, ώρα  14.00, Λ. 62 

Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα 

βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του 

αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η 

χρονική ισχύς της προσφοράς. 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207 e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά «παροχής υπηρεσιών 

Καθαριότητας» για τις ανάγκες του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 14 Απριλίου 

 2021 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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