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                                                                                          Oρεστιάδα, 02-02-2022 
                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:  409 
  
Ταχ.Δ/νση  : Αγ.Θεοδώρων 202                                                                                      
Ταχ.Κωδ.   :  68 200 Ορεστιάδα   
Τηλέφωνο  : 2552023474                                            
FAX.          :   2552081422                                                                                              
                                                                                                                        ΠΡΟΣ 
                                                                                                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.». 
 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας πρόκειται να προβεί 

στην ανάθεση της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.», όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016. Κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας, έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 242/2022 

Τεχνική Έκθεση από την Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., προϋπολογισμού 

7.920,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 

25/01/2022, με ΑΔΑΜ 22REQ009961411. 

 

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 

11/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ο. (Δ/νση: Αγίων Θεοδώρων 202, Ορεστιάδα, ΤΚ 68200). 

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγισμένες προσφορές.  
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς (εφόσον η δαπάνη ξεπερνά τα 

2.500,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ): 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη 

Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του 

ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή. 

δ. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, 

να είναι έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.  

στ. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Ν.4144/13 άρθρο 22, 

που τροποποιεί το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, 

δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.), οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του 

δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικίες διατάξεις, η οποία 

(αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην 

προσφορά τους, εκτός των άλλων και τα εξής: 

Α. Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

Β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

Γ. Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

Ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
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ΣΤ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό 

χώρων.  

Τα ως άνω στοιχεία, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 

(εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να τα εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν 

εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεων.  

ζ. Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

Παροχή πληροφοριών 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, τηλ.2552021107, 

fax.2552081422, email: deyaor@otenet.gr, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της 

επιχείρησης. 

 

Ειδικές Επισημάνσεις 

1. Σύμφωνα με το Ν.4144/13 άρθρο 22, προστίθενται στο άρθρο 68 του Ν. 

3863/2010 παράγραφος 2α ως εξής:  

Α. Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που 

τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

Β. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη 

χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 

mailto:deyaor@otenet.gr
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προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου υποψηφίων εργολάβων. Το 

πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της 

σύμβασης. 

Γ. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε 

βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της σε προσφοράς, τρεις(3)  πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική  απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή  «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από 

τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του  Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας  για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους . Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποκλείσει από την σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχτεί 

έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή ββ)  στις οποίες έχει επιβληθεί κύρωση της προσωρινής διακοπής 

λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του 

συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ.1Β του άρθρου 

24 του ν.3996/2011 (Α’ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Δ. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη 

βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου , περί μη 

επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

3. Στο άρθρο 68 του ν.3863/2010, όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 22 

Ν.4144/2013, με ισχύ την 18/4/2013, αναφέρεται ότι στη σύμβαση που συνάπτουν 

οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί της παραγράφου 1 με τους εργολάβους, 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία Α έως ΣΤ της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και 

ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
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πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω 

στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

4. Η παράγραφος 5, όπως αναριθμήθηκε (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Άρθρο 

22 ΝΟΜΟΣ 4144/2013), αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου  

του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος 

άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την 

αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του 

έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 

καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους 

εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές.» 
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