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ΘΕΜΑ: Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ 27638/18.09.2020 αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού  

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

στους χώρους των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός 

του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην 

περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

 

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σε 

Ευρώ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων που 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των 

κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα η εν λόγω διαδικασία αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους 

των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής 

καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη και Ρέθυμνο). 
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων 

ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά (217.096,77 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι πενήντα δύο 

χιλιάδες εκατόν τριών ευρώ είκοσι τριών λεπτών (52.103,23 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (269.200,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής: 

� Τμήμα Α_Αττική ποσό 163.064,52 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 39.135,48. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δυο 

χιλιάδων διακοσίων (202.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Β_Θεσσαλονίκη ποσό 17.741,93 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 

4.258,07.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 

δυο χιλιάδων  (22.000,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Γ_Πάτρα ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Δ_Σέρρες ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες(9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Ε_Λάρισα ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες(9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα ΣΤ_Τρίπολη ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00)  

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Ζ_Ρέθυμνο ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-803-

0000000 του Τακτικού Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τα οικονομικά έτη 

2021 και 2022.  

Η δαπάνη κατανέμεται, για το σύνολο των τμημάτων, μεταξύ των οικονομικών ετών 2021 και 

2022 ως εξής: 

� Οικονομική Έτος 2021: Ποσό : 134.600,00 €   

� Οικονομική Έτος 2022: Ποσό : 134.600,00 €   
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης 

στην ανωτέρω υπηρεσία. 

β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 

1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων 

αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω 

λόγων αποκλεισμού. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για την έγκυρη 

συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης ανά τμήμα.   

Επιπλέον, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ανά τμήμα και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 

ανωτέρω αντικειμένου της υπηρεσίας ανά τμήμα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στις 29/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

17:00.  

Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την υποβολή των προσφορών,  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης 

είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι 

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 13/10/2020, ημέρα Τρίτη.  

 

Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.aead.gr, στην ενότητα 

προκηρύξεις, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                      ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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