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Αθήνα,    2 /12/2020 

Αρ. Πρωτ. : 5828  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.2716/99 ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ν.4412/2016 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

i. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει. 

ii. Του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων 

της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205). 

iii. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 

ισχύει. 

iv. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1. 

v. Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές» 
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vi. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει. 

vii. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει.  

viii. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

ix. Του ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (Α’84). 

x. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει. 

xi. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

xii. Του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’96) 

xiii. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, όπως ισχύει 

xiv. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

xv. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 

της Α.Ε.Π.Π.», όπως ισχύει 

xvi. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

xvii. της  με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

xviii. της με αρ.158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση 

“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 

των οδηγιών’ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων . 

xix. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 



ΑΔΑ: Ω6ΥΜ46ΜΤΛ6-Α9Γ



που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

3. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) σε συνέχεια του Π.Δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης 

Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 

120). 

4. Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής 

δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 

υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 

6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

6. Την αρ. 19232/20-3-2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 

Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 

221 Υ.Ο.Δ.Δ/24-3-2020). 

7. Την υπ’ αριθ. 493/28.01.2020 Απόφαση με θέμα «Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)» που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 

ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ. 

8. Το με αρ. πρωτ. 4116/02.09.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος τεχνικής 

υποστήριξης. 

9. Το με αρ. 4557/22.09.2020 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για 

το έτος 2021 ΑΔΑΜ: 20REQ007391845 2020-09-29. 

10. Τη με αρ. 5171/30.10.2010 απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης  που αναρτήθηκε 

στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΑ046ΜΤΛ6-ΟΣΝ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007568254 2020-11-02 

11. Την ανάγκη καθαρισμού, από συνεργείο καθαριότητας του Διοικητηρίου, Υπουργείο 

Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την επιλογή 
αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα του Διοικητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Τομέας Μακεδονίας Θράκης, για δώδεκα μήνες, απευθυνόμενου αποκλειστικά σε Κοινωνικούς 
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) του Ν. 2716/1999, δυνάμει των διατάξεων 
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του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί έως το ποσό των εβδομήντα 
τριών χιλιάδων πεντακόσιων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα ενός λεπτού του ευρώ (73.521,51€) 
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά του 
ευρώ (91.166,67€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  ως αυτός έχει κατά την παρούσα και θα 
βαρύνει  τον ΑΛΕ 2420204001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του 
Ειδικού Φορέα 1007 999 0100000, σύμφωνα με τη με αρ. 5171/30.10.2010 απόφαση 
προέγκριση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΧΑ046ΜΤΛ6-ΟΣΝ,  ΑΔΑΜ: 20REQ007568254 2020-
11-02).  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 8/12/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/12/2020 , ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 28/12/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  

ww.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 

νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑ 

56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017)]. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν, κατ΄αποκλειστικότητα, σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του Ν. 4412/2016, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 (συμβάσεις 

ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016. 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο 

άρθρο 5 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, 

φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και εννέα ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των 
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προσφορών και θα απαντηθούν το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτούς. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστοχώρο της 

Αναθέτουσας Αρχής www.mathra.gr . 

       Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

       ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά):  

1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
6. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

http://www.mathra.gr/
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