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Θεσσαλονίκη, 04.01.2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 113 

 
 
ΠΡΟΣ: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

  
  
  
  
     
  
  
  
  

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
για ένα έτος  από  4/1/2023-31/12/2023  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

α) τη με αριθμό 112/04.01.2023 απόφαση του  Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, βάσει της οποίας υπάρχει ανάγκη για την 

έκδοση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η Περιφερειακή Δ/νση προτίθεται να αναθέσει 

τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της που βρίσκονται στη Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, με τη 

διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κριτήριο επικύρωσης την  

από οικονομικής  άποψης  βέλτιστη προσφορά, με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, (CPV909100000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού). 

1. Δικαίωμα συμμετοχής α) Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο και συγκεκριμένα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τις 

υπηρεσίες καθαριότητας. β) Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια 

Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 

τους υποχρεώσεις. Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφθούν τους 

χώρους του υπό καθαρισμού χώρου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κ. Βυτανιώτη Βενετία 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

 

  

 

 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Βυτανιώτη Β., Φιριπή Π. 
Τηλέφωνο: 2310474826 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
E-mail: kmakedpde@sch.gr 
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(2310474826). Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική 

γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η αποστολή – κατάθεση των 

προσφορών πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 

10.01.2023  και ώρα 09:00 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ( Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 1ος 

όροφος).  

3. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει:  

α) Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

➢ Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Η οικονομική ποσφορά θα 

δεσμεύει τον προσφέροντα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

➢ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

➢ Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα 

καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ 

(εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). οποίο θα 

εσωκλείεται η οικονομική προσφορά, δηλ. καθαρή αξία και ΦΠΑ για το προς εκτέλεση έργο για ένα 

έτος, συνολικά και κατά μήνα (αριθμητικώς και ολογράφως). Επισημαίνεται ότι η οικονομική 

προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, άλλως δεν 

ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 

οικονομικής προσφοράς τους τα εξής στοιχεία:     

1) τον αριθμό των εργαζομένων,     

2) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,     

3) την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Το ύψος του 

προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

 4) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 5 Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 
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Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων και να επισυνάπτουν αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης που 

ισχύει για τους εργαζόμενους.  

 

β) Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», στον οποίο θα εσωκλείονται:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία 

προσκόμισής του ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

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. 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 
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στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 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. Εάν στις ως άνω 

περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις.  

3. Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. 

α) Για τα νομικά πρόσωπα, ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, 

κλπ). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/πα που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά 

τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ), τυχόν 

τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης.  

β) Για τα φυσικά πρόσωπα: Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου τα 

στοιχεία του διαγωνισμού (είδος και αντικείμενο διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, 

αριθμός πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), και να δηλώνει ότι  : 

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/2016, για 

τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία). 

• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων 

οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
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• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για όλο το διάστημα της σύμβασης.  

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. 

• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγούν. 

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από 

τον ανάδοχο, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

δ) Έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

- Το μέγεθος της εταιρείας (αριθμός προσωπικού, υλικά και τεχνικά μέσα καθαρισμού). 
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- Το πελατολόγιο της εταιρείας (πελάτες με ισχύουσες κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

συμβάσεις για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών ανάλογου μεγέθους και ποιότητας προς το 

προκηρυσσόμενο έργο).  

Προσφορές που δεν περιέχουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται ως μη σύμφωνες με την παρούσα 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα επιμέρους κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των 

προσφορών είναι:  

- Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της πρόσκλησης.  

- Η προσφερόμενη τιμή.  

- Η εμπειρία του προσφέροντα σε ανάλογη εργασία.  

4. Ειδικοί όροι  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την πρόσληψη, μισθοδοσία, ασφάλιση και για 

τις πάσης φύσεως παροχές προς το προσωπικό, χωρίς η Υπηρεσία της Περιφερειακής Αθμιας και 

Β/θμιας Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Κ.Μακεδονίας να ευθύνεται καθόλου. 

- Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών των εργαζομένων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, για τις οποίες είναι και ο μόνος υπεύθυνος. Σε περίπτωση 

δε, που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση και θα απορρίπτεται 

κάθε οφειλόμενη δαπάνη πληρωμής.  

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες και να καλύπτει κενά 

από ασθένειες κλπ.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία λίστα με τα ονόματα που θα 

αναλάβουν την καθαριότητα του κτηρίου καθώς επίσης και τα κατάλληλα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τα οποία θα προκύπτει ότι τα παραπάνω άτομα είναι ασφαλισμένα. 

Δεν θα παραβρίσκεται στην υπηρεσία κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο προ, κατά και μετά 

τη διάρκεια εργασιών του συνεργείου. 

-Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της 

σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών του.  

-Την ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει: α) Κατάσταση των 

εργαζομένων θεωρημένη από την Επιθεώρηση της Εργασίας, β) Βεβαίωση δήλωσης των 

εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και γ) Κατάσταση των εργαζομένων με αναφορά για τον καθένα 

του φορέα ασφάλισής τους. Σε περίπτωση αλλοδαπών εργαζομένων απαιτείται άδεια εργασίας.  

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και τους 

ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 

& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Σύμβαση.  
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- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού του, 

των υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται 

πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω που τυχόν προκληθούν κατά την εκτέλεση του 

έργου, είτε λόγω πταίσματος του προστηθέντος ή λόγω ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας 

του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι επισκέφτηκε τους 

προς καθαρισμό χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για 

την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού της ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

ατυχήματος.  

 

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσληφθέν 

και απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, εφόσον το 

ατύχημα αποδίδεται σε δική του υπαιτιότητα.   

-Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεώνεται όπως σε περίπτωση απεργίας, επίσχεσης εργασίας ή και κατά την 

διάρκεια των αδειών του προσωπικού του να μη διακόψει την σωστή εκτέλεση του έργου, το οποίο 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτελείται κανονικά και άψογα. 

-Ο προσφερθείς ως άνω αριθμός ατόμων είναι ο ελάχιστος και ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την 

καθαριότητα σε άριστη κατάσταση, με όσο απαιτείται αριθμό μηχανημάτων και προσωπικού, έστω 

και πλέον από τους αριθμούς που αναφέρονται στην προσφορά χωρίς πρόσθετη αξίωσή του γι’ αυτό. 

- Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί την σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτον, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή σύνολο του έργου, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτον χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να λαμβάνει 

κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημίας, φθοράς ή βλάβης στο προσωπικό, 

σε αντικείμενα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

κάθε είδους ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε αντικείμενα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων ή προστηθέντων 

αυτού ή ακόμη και από ελαττωματικό εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαίως . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:  

Α. Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου, Β. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και 

αποδίνονται αρμοδίως. 

o Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

o 8 % παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ)  

o  0,1% η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4912/2022                

(ΦΕΚ 59 Α’)  και στον Ν. 4413.2016 (Α΄148) αξίας  άνω των χιλίων (1000) ευρώ προ ΦΠΑ  

όπως ισχύει.  

o 3% χαρτόσημο στο άθροισμα της αρχής προδικαστικών προσφυγών και των κρατήσεων 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ   

o ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4782/2021 

(ΦΕΚ 36 Α’). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 

 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι – Παροχή υλικών  

- Αντικείμενο έργου: Καθαρισμός των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας, που βρίσκονται στη Λεωφ. 

Γεωργικής Σχολής 65, συνολικής επιφανείας,  710 τ.μ. - Οι ακόλουθες εργασίες θα γίνονται μετά το 

πέρας του ωραρίου των εργαζομένων και ειδικότερα από τις 16.00 μ.μ. και για τουλάχιστον 6 ώρες.  

Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1. Γραφεία 1ου ορόφου και συγκεκριμένα:  Ξεσκόνισμα και καθάρισμα γραφείων. 

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών 

(κάδρων κλπ).  Πλύσιμο ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών κλπ. Καθάρισμα 

όλων των τύπων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Αφαίρεση όλων των αποτυπωμάτων χεριών από 

πόρτες, τοίχους, επιφάνειες.  Άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών αχρήστων. Σκούπισμα και 

σφουγγάρισμα των προθαλάμων των ανελκυστήρων. Συλλογή και πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και 

σκευών και τακτοποίηση στα ντουλάπια της κουζίνας. 2. Τουαλέτες και συγκεκριμένα: Πλύσιμο 

λεκανών εσωτερικά /εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού.    Πλύσιμο νιπτήρων και 

αφαίρεση αλάτων νερών από σωληνώσεις χρωμίου.   Καθάρισμα καθρεπτών και των λοιπών 

συσκευών υγιεινής. Καθάρισμα καλαθιών, τοποθέτηση πλαστικών σάκων.    Τοποθέτηση 

κρεμοσάπουνου, χαρτιών υγείας και χειροπετσετών στις συσκευές.  
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Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  Πλύσιμο των τοίχων και των πλακιδίων στις τουαλέτες. Καθάρισμα των 

βιβλιοθηκών και των τζαμιών αυτών.   Καθαρισμός των τοίχων στα χαμηλά σημεία από διάφορες 

βρωμιές με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά.  

Γ. ΜΗΝΙΑΙΑ    Καθάρισμα τζαμιών εσωτερικά και εξωτερικά.  Καθάρισμα περσίδων και στορ και 

εσωτερικών χωρισμάτων.  Καθάρισμα με ειδική ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων επίπλων.    

Καθάρισμα των λοιπών μην υφασμάτινων επίπλων με ειδικά υλικά καθαρισμού.   Καθάρισμα του 

πάνω μέρους των βιβλιοθηκών.  

Δ. ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ)   Πλύσιμο δαπέδων με περιστροφική μηχανή, ώστε να 

γυαλίσουν.    Γενικός Καθαρισμός του συνόλου των επιφανειών. 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ . Όλα τα υλικά και τα μηχανικά και λοιπά/συνήθη μέσα 

καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν, όπως απορρυπαντικά εν γένει, μηχανοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα 

μέσα καθαρισμού, ηλεκτρικές σκούπες, σφουγγαρόπανα, πετσετόπανα κλπ, θα διατίθενται από τον 

Ανάδοχο και η αξία τους θα βαρύνει τον ίδιο. Τα υλικά καθαριότητας πρέπει να είναι καλής ποιότητας 

και αναγνωρισμένης μάρκας και ασφαλή για τους εργαζόμενους. Το σκούπισμα θα γίνεται με 

σύγχρονα τεχνικά μέσα (χρήση ηλεκτρικής σκούπας) και θα είναι σχολαστικό, ομοίως και το 

ξεσκόνισμα. Το σφουγγάρισμα θα γίνεται μετά το σκούπισμα και το ξεσκόνισμα με σύγχρονα τεχνικά 

μέσα ή κοινά παραδοσιακά και πάντα με τη χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών μη τοξικών. Οι 

τουαλέτες θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά με πλύσιμο λεκάνης με απολυμαντικό υγρό, 

πλύσιμο νιπτήρων άδειασμα καλαθιών, τοποθέτηση χειροπετσετών και χαρτιού υγείας και 

κρεμοσάπουνου. Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με την προμήθεια και το κόστος 

των χειροπετσετών, χαρτιού υγείας και κρεμοσάπουνου. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

παρέχει στην ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, χωρίς χρέωση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό και να διαθέτει κατάλληλο 

χώρο για φύλαξη μηχανημάτων και υλικών που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θεωρεί αναγκαία να βρίσκονται στο 

χώρο του   που βρίσκονται τα γραφεία.    

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που 

ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
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ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης είναι τα κάτωθι: 

Α). (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

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

- 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. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Β). Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Α: 73, 

Την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του Οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 4605 από την οποία προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:  

Όταν αποδεικνύεται: 

1) με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 4412 (έτσι όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει) ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι 

υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

β) ενεργητική δωροδοκία 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
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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. 

2) Όταν εις βάρος του οικονομικού φορέα έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 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 τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της 

παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει 

επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της 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 προσφορά. 

Γ). Ι) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό 

ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ΙΙ) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

ΙΙΙ) Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 
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Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής της άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

Ο Αναδοχος οφείλει επί ποινή ακυρότητας να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού 

ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Δηλαδή, στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 

μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης 

υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον 

ανάδοχο.  

 

Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές (εκτός 

του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο. 

 

Κατόπιν αυτού Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις 

απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 09.00 π.μ.,  

να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των γραφείων εγκατάστασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, για ένα έτος από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,  
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

 

Ο  Αναπλ. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
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