
  
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                     Aρ. Πρωτ.: 5496/11.11.2022 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ     Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  170354 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,       
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,         
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  

με δικαίωμα συμμετοχής κατ’ αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2716/99  

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4412/2016 

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

Προϋπολογισμός: Ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (97.581,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

 

I. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επωνυμία Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης 

Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

090270402 

Διεύθυνση Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου & Προξένων, 54123, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522  

e-mail: 

(URL): 

symvaseis@mathra.gr  

http://www.mathra.gov.gr  

Αρμόδιοι για 
πληροφορίες 

Νίκος Κυματής, Βασιλική Σκεύη  

 

Τηλέφωνο 2313501359, 2313501229 

 

Πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής – Κύρια 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης είναι Κεντρική 
Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 
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Δραστηριότητα περ. 2 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας 
Κεντρικής Κυβέρνησης. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι 
οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 
 

 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του 
Διοικητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη 
Θεσσαλονίκη. Το εσωτερικό του κτιρίου αποτελείται από πέντε (5) ορόφους 
με συνολική επιφάνεια 8.100 τ.μ.  

Κωδικοί (CPV)  90919200-4 – Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 
 

Τμήματα Σύμβασης  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς αφορά στην 
καθαριότητα ενός και μόνο κτιρίου όπου ακόμα και οι ανάγκες για την 
καθαριότητα των χώρων κάθε ορόφου είναι παρόμοιες και επομένως δεν 
υφίστανται οικονομοτεχνικοί λόγοι για την διαίρεση της σύμβασης σε 
τμήματα. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Στην περίπτωση που υπάρξει αναπροσαρμογή στον υπολογισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού και 

της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης βάσει της οποίας θα καταθέσει την προσφορά του ο Ανάδοχος, 

το τίμημα της παρούσας θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τον τύπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.4.4 της διακήρυξης  και στην παρ.10α του άρθρου 53 του ν.4412/16 και τους 

περιορισμούς του άρθρου 132 του ν. 4412/16, όπως αναλύονται στην παράγραφο 4.5. της 

διακήρυξης.  

Επισημαίνεται ότι απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2 
της διακήρυξης. 

Τόπος εκτέλεσης της 
σύμβασης - Κωδικός 
ΝUTS  

Έδρα Αναθέτουσας Αρχής, Θεσσαλονίκη, EL522  

Διάρκειας σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 2/1/2023 έως 31/12/2023 

 

Χρηματοδότηση 
σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού, και ειδικότερα του ΑΛΕ 2420204001, (ειδ. φορ. 
10079990100000), οικονομικού έτους 2023 . 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 4885/07.10.2022 
(ΑΔΑ:6ΒΑ946ΜΤΛ6-6ΔΗ, ΑΔΑΜ:22REQ011381441) απόφαση πολυετούς 
έγκρισης και η με αρ.4954/11.10.2022 (ΑΔΑ: 6X6Γ46ΜΤΛ6-ΣΡΔ) βεβαίωση 
της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.8 
του ν.4270/14, όπως ισχύει. 
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III. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής . Υποψήφιοι ή προσφέροντες στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν 
να είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 του N. 4412/2016 κατ’ 
αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του N. 2716/1999, που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του εν 
λόγω διαγωνισμού.  

 

Λόγοι αποκλεισμού Οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από την συμμετοχή 
τους στη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού και η 
απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους προβλέπονται 
αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 και στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. 

Κριτήρια Επιλογής Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής για την καταλληλότητα, αρ.2.2.4 της διακήρυξης. 

 

IV. Διαδικασία 

Υποβολή προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.  

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών   11/11/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών 

  28/11/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών   02/12/2022 και από ώρα 11:00 π.μ. 
 

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνική 

 

V. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναλύονται στα άρθρα 4,5, και 6 της διακήρυξης και στα αναλυτικά 
παραρτήματα στα οποία παραπέμπουν κατά περίπτωση τα ως άνω άρθρα. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ 

Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και 
συγκεκριμένα μηνιαία, εφόσον το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικής 
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Υποστήριξης (από το οποίο θα γίνεται η εποπτεία της σύμβασης) έχει 
βεβαιώσει την μηνιαία υλοποίηση του έργου (έγγραφη βεβαίωση) και η 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έχει βεβαιώσει την 
ορθή υλοποίηση (με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής). 
 

Χρόνος παράδοσης  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

 

 

VI. Διαδικασίες προσφυγής 

Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθ.3.4 της 
διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 345 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017.  
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .  

 

Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: 
Διοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη, e-mail: symvaseis@mathra.gr, (URL): http://www.mathra.gov.gr, 
2313501229, 2313501359 

Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γενική Διεύθυνση 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάρτηση στον ιστότοπο www.mathra.gov.gr 

 Μέλη της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών 
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