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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των χώρων του 3ου ΠΕΚ 
Αθήνας για το έτος 2015. 
 

Το 3ο ΠΕΚ Αθήνας, προκειμένου να αναθέσει απευθείας τις υπηρεσίες καθαρισμού των 
χώρων του για το έτος 2015, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1/20-01-2015 Πράξη (ΑΔΑ: 7ΘΟ49-97Κ) 
του Συντονιστικού Συμβουλίου του, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 
καθαρισμό των χώρων του 3ου ΠΕΚ Αθήνας, καταθέτοντας κλειστό φάκελο οικονομικής 
προσφοράς στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας από την Τετάρτη 04/02/2015 μέχρι και την Παρασκευή 
13/02/2015 και ώρα 13:00. Προσφορά η οποία δεν θα πληροί τους όρους της παρούσας, δε θα 
γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. 
Συγκεκριμένα:  

Οι εργασίας καθαρισμού θα πραγματοποιούνται στους εξής χώρους του 3ου ΠΕΚ Αθήνας: 
Α) Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας (εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα προβολών ισογείου, 
αίθουσα προβολών 1ου ορόφου). 
Β) Τρεις αίθουσες της διοίκησης (γραμματεία, γραφείο δ/ντη, γραφείο υποδ/ντη). 
Γ) Τουαλέτες ανδρών-γυναικών ισογείου και 1ου ορόφου. 
Δ) Προαύλιος χώρος ισογείου (είσοδος κτηρίου). 
Ε) Κλιμακοστάσιο, διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι. 

Το Συνεργείο καθαρισμού θα υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων σε 
ώρες που το ΠΕΚ λειτουργεί, 2 φορές την εβδομάδα, τις ημέρες που θα προσυμφωνηθούν, και 
συγκεκριμένα: την 1η φορά θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων του 3ου ΠΕΚ που 
περιγράφονται παραπάνω, και την 2η φορά την εβδομάδα θα γίνεται καθαρισμός μόνο του 
εργαστηρίου πληροφορικής, του γραφείου γραμματείας και των τουαλετών του ισογείου. Εάν οι 
προκαθορισμένες ημέρες συμπίπτουν με επίσημη αργία/αργίες, οι εργασίες θα 
πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη από την αργία/αργίες ημέρα. 

Αναλυτικά οι εργασίες καθαρισμού που ζητούνται θα περιλαμβάνουν:  
 Σκούπισμα προαύλιου χώρου και απομάκρυνση απορριμμάτων.  
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, των κλιμακοστασίων και των 

διαδρόμων.  

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 

3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:  Αγίας Τριάδος 
                     & Μιχαλακοπούλου 
 Τ.Κ. – Πόλη: 12137 Περιστέρι 
Πληροφορίες: Παπαδημητροπούλου Χ.  
Τηλ.: 210 57 72 966, 210 5772666 
FAX : 210 57 72 667 
Ε-mail: pek3@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: http://3pek.att.sch.gr/ 
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                        Περιστέρι, 03-02-2015 
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 Ξεσκόνισμα και καθαρισμό ντουλαπιών, φωριαμών και λοιπών επίπλων και 
αντικειμένων.  

 Αλλαγή των πλαστικών σάκων απορριμμάτων από τα καλαθάκια και μεταφορά 
αυτών στο χώρο αποκομιδής του Δήμου.  

  Καθαρισμός των τουαλετών (WC) και πλύσιμο όλων των χώρων τους (πλακάκια, 
τοίχοι, πόρτες) με ειδικό απολυμαντικό υγρό και μία φορά την εβδομάδα με 
χλώριο ή άλλο ειδικό απολυμαντικό υγρό.  

 Καθαρισμό υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων εργασίας και της 
κεντρικής πόρτας εισόδου ανά μήνα.  

Το κόστος για τα εργαλεία, απορρυπαντικά, σακούλες, χαρτιά υγείας, υγρό σαπούνι και 
λοιπά σχετικά είδη θα βαρύνει το 3ο ΠΕΚ Αθήνας. 

Εάν είναι απαραίτητο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιμορφωτικές δραστηριότητες 
του 3ου ΠΕΚ Αθήνας ανά περίοδο, το συνεργείο καθαρισμού θα καλείται με επιπλέον χρέωση να 
εκτελέσει έκτακτες εργασίες καθαριότητας σε όλους τους παραπάνω χώρους ή σε όσους υπάρχει 
ανάγκη καθαρισμού τους. Η ημερομηνία που θα εκτελούνται οι έκτακτοι καθαρισμοί θα 
καθορίζεται από το 3ο ΠΕΚ Αθήνας, το οποίο θα ειδοποιεί το Συνεργείο καθαρισμού τουλάχιστον 
μια ημέρα πριν και δεν θα συμπίπτει με την ημερομηνία εκτέλεσης των τακτικών καθαρισμών.  

Εάν κατά την διάρκεια διεξαγωγής τακτικών και έκτακτων επιμορφωτικών προγραμμάτων 
δεν επαρκούν οι χώροι  του 3ου ΠΕΚ που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, θα 
χρησιμοποιούνται επιπλέον αίθουσες του 6ου ή/και 8ου ΓΕΛ Περιστερίου, ανάλογα με τις ανάγκες 
(πλήθος επιμορφούμενων, ελάχιστος αριθμός επιμορφούμενων ανά τμήμα κλπ). Στην περίπτωση 
αυτή, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού και στις αίθουσες αυτές και στους κοινόχρηστους 
χώρους μόνον τις ημέρες διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, με επιπλέον κόστος που θα 
καθορίζεται ως εξής: 
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Σε περίοδο που η υπηρεσιακή δραστηριότητα του ΠΕΚ είναι μειωμένη (π.χ. θερινή 
περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου), με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται ή εκκρεμεί έκτακτη 
υπηρεσιακή υποχρέωση υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, ο ανάδοχος θα παρέχει 
υπηρεσίες ανάλογα με την ανάγκη καθαρισμού των χώρων που χρησιμοποιούνται με αναλογικό 
προσδιορισμό  της αμοιβής.  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή (μηνιαίο συνολικό κόστος) για την 
παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών καθαριότητας. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινάει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (και 
εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ποσού δαπάνης από την ΥΔΕ Αθηνών) μέχρι και το τέλος 
του έτους (31/12/2015).  

Το Συνεργείο καθαρισμού έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το προσωπικό που θα 
απασχολεί με δικές του δαπάνες. 

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στο Συνεργείο Καθαρισμού θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του 3ου ΠΕΚ Αθήνας (φορέας 9057/187). Η καταβολή του ποσού αξίας των 
υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται μηνιαίως μετά την παροχή των υπηρεσιών και την 

Κόστος υπηρεσιών έκτακτου/μη 
προγραμματισμένου 
καθαρισμού χώρων 3ου ΠΕΚ ανά 
ημέρα  

14% x Μηνιαίο συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού 

Κόστος υπηρεσιών έκτακτου/μη 
προγραμματισμένου 
καθαρισμού επιπλέον αιθουσών 
ανά αίθουσα και ανά ημέρα 

0,03 x Μηνιαίο συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού 
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προσκόμιση τιμολογίου του δικαιούχου, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από την Υ.Δ.Ε. 
Αθήνας, στο όνομα του δικαιούχου και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο 
Δημόσιο.  

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων υπερημερίας για καθυστέρηση 
πληρωμής, σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ε.Ε. λόγω μη μεταβίβασης έγκαιρα των 
απαιτουμένων πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το Συντονιστικό Συμβούλιο του 
3ου ΠΕΚ Αθήνας θα υποβάλλει 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 προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου 
των υποψηφίων εργολάβων-συνεργείων καθαρισμού. Για το χρονικό διάστημα που δεν 
καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού», οι 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του 
νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους 
πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας.  

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 3ου ΠΕΚ Αθήνας μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη 
σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λόγω διάπραξης σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος (άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 22 του Ν. 4143/2013).  

Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές οι ενδιαφερόμενοι - αφού λάβουν υπόψη τους χώρους 
του κτηρίου μας - θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την 
ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ 3ΟΥ ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» μέχρι και την 
Παρασκευή 13/02/2015 και ώρα 13:00, στη γραμματεία του 3ου ΠΕΚ Αθήνας στη Διεύθυνση 
«Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου, 12137, Περιστέρι».  

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 
Α) Έντυπο (Παράρτημα Α της παρούσης), όπου θα αναγράφεται το συνολικό μηνιαίο 

κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων νόμιμων επιβαρύνσεων. 
Β) Σε χωριστό κεφάλαιο να εξειδικεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 68, Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 

115/Α΄/15-07-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4143/2013 (ΦΕΚ 
88/Α΄/18-04-2013), τα εξής στοιχεία:  

i. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στο έργο 
ii. Οι ημέρες και ώρες εργασίας 

iii. Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 
(κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010). 

iv. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων 

v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
vi. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αποτυπώνουν την οικονομική προσφορά, αλλά συνιστούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις, τις οποίες η εργατική νομοθεσία επιτάσσει να περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις 
Διαγωνισμών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.  

Γ) Να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

Απόστολος Κατωπόδης 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 

ΑΔΑ: ΩΜΖ49-ΤΩ2



Σελίδα 4 από 4 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Προς 
το 3ο ΠΕΚ Αθήνας (Μιχαλακοπούλου & Αγίας Τριάδος, Περιστέρι) 

 
Του …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Οδός …………………………………………………………………………………. Αριθμός ………………………………………. 
Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ.: 22/03-02-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά 
με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας το έτος 2015, σας υποβάλλουμε την 
ακόλουθη οικονομική προσφορά μας. 

 
Σε περίπτωση που μας ανατεθεί το έργο, δεσμευόμαστε πως θα το εκτελέσουμε σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκλησή σας. 

 
 

 

ΕΙΔΟΣ 

Μηνιαίο συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων νόμιμων 

επιβαρύνσεων (σε Ευρώ) 

Αριθμητικά Ολογράφως 

Υπηρεσίες καθαρισμού 
χώρων 3ου ΠΕΚ Αθήνας 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ………..…………, …../ …../ 2015 
 
 
 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                          (υπογραφή και σφραγίδα)              
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