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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Πληροφ.:Φωτίου Αλεξία
e-mail :pr@necca.gov.gr
Τηλ.: 2651021834

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 
Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2022.

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 832) Απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

6. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).»

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»».

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119).

9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

10. Tην υπ’ αριθμ.   πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. 
Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2),
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11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3033/23-08-2021 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: ΨΟ9146ΜΑΖΤ-ΟΝΕ),

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επιλογή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-29Φ),

13. Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ),

14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9239/207/02-02-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος κι ενέργειας 
για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»(ΑΔΑ: 69Ω04653Π8-Η6Τ),

15. Την υπ’ αριθμ. 1859/10-03-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: 9ΗΑΥ46ΜΑΤΖ-9Σ6),

16. Τη με αρ. πρωτ.2843/29-03-2022 Απόφαση της 2ης τροποποίησης του του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 
(ΑΔΑ: 609Τ46ΜΑΖΤ-3ΒΧ),

17. Τη με αρ. πρωτ. 4425/15-04-2022 ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 3ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΧΞΕ46ΜΑΖΤ-Ι68),

18. Την υπ’ αριθ. 5657/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΛ46ΜΑΖΤ-Κ9Ρ),

19. Το υπ’ αρ. πρωτ 6228/07-05-2022 πρωτογενές αίτημα του Γενικού Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. 
(ΑΔΑΜ:22REQ010518897),

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6485/10-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010531004, 
ΑΔΑ: ΡΟ4Ν46ΜΑΖΤ-ΞΡΘ),

21. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61, για το έτος 2022.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
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Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το 

έτος 2022
Κοινό λεξιλόγιο για 
τις δημόσιεςσυμβάσεις (CPV)

90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων 
εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.112,90€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (18.740,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών

3 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

Σκοπός του έργου
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των υπηρεσιών καθαριότητας των ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ για το έτος 2022.

Περιγραφή του αντικειμένου
Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την εξυπηρέτηση των 
Μονάδων Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, σε επίπεδο έδρας και παραρτήματος.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα τμήματα του πίνακα του Παραρτήματος Ι.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλουν Προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα. Οι προσφορές 
υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος.
Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν 
δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών  (15.112,90€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
ευρώ (18.740,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

H χρηματοδότηση της ως άνω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 2022 του 
ΟΦΥΠΕΚΑ (Απόφαση ανάληψης με αριθ. πρωτ.6485/10-05-2022, με α/α 202 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
πληρωμών της υπηρεσίας:  Λ.Ε.:61 ΑΔΑΜ: 22REQ010531004, ΑΔΑ: ΡΟ4Ν46ΜΑΖΤ-ΞΡΘ).

Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 3 Ιουνίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά 
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2022» 
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από αίτηση 
υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙI της παρούσας), η οποία και θα 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
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Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.
β)  Την Οικονομική Προσφορά ως εξής:

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα 
δύο δεκαδικά ψηφία.

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
 Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται.
 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα IV και που αποδεικνύουν 

την επαγγελματική και τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα.

H ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι 
υποχρεωτική.

Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60)ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται 

στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας/υπηρεσίας.

Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Λόγοι αποκλεισμού-δικαιολογητικά ανάθεσης
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
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την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV 
«Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@necca.gov.gr. 
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου θα 
δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ
2. Λοιπά δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης.
Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους».
Τα ως άνω δικαιολογητικά, καθώς και ο φάκελος προσφοράς μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr.

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-12-2022. Ο τόπος 
παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται ανά Τμήμα σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα του παραρτήματος Ι της 
παρούσας.

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
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Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται 
από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αρμόδιος υπάλληλος Φωτίου Αλεξία ,τηλ.: 2651021834, 
email:pr@necca.gov.gr.

Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, με την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και μετά από την έκδοση σχετικής βεβαίωσης παραλαβής των παραδοτέων.
Πριν από την πληρωμή, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα: 
- Παράρτημα Ι
- Παράρτημα ΙΙ 
- Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα   ΙV

- Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Τριάντης

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
mailto:pr@necca.gov.gr
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την εξυπηρέτηση των 
ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ, σε επίπεδο έδρας και παραρτήματος, σύμφωνα με το ν. 4685/2020. 

Η σύμβαση χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα, ανάλογα με την περιοχή και τη λειτουργική μονάδα του 
Οργανισμού.

Πίνακας Ι –Τμήματα σύμβασης

Α/Α Τμήμα/Περιοχή Λειτουργική μονάδα
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ 
Τ.Μ. (Α)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΕ Τ.Μ. (Β)

Προϋπολογισμός

1 Αλεξανδρούπολη

ΜΔ Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Έβρου, Δαδιάς και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Θράκης

36 179 900,00 €

2 Δαδιά/Σουφλί

ΜΔ Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Έβρου, Δαδιάς και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Θράκης

183 368 1.500,00 €

3
Πόρτο 
ΛάγοςΞάνθης, 
Δήμος Αβδήρων

ΜΔ Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Νέστου – Βιστωνίδας – 
Ισμαρίδας και Ροδόπης

186.02 97.2

4 Κεραμωτή, ΠΕ 
Καβάλας

ΜΔ Εθνικών Πάρκων Δέλτα 
Νέστου – Βιστωνίδας – 
Ισμαρίδας και Ροδόπης

186.02 97.2

1.790,00 €

5 Λαγκαδάς 
Θεσσαλονίκης

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Κορώνειας – Βόλβης, 
Κερκίνης, Θερμαϊκού και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Κεντρικής Μακεδονίας

210

6 Απολλωνία

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Κορώνειας – Βόλβης, 
Κερκίνης, Θερμαϊκού και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Κεντρικής Μακεδονίας

345

900,00 €

7 Κερκίνη

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Κορώνειας – Βόλβης, 
Κερκίνης, Θερμαϊκού και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Κεντρικής Μακεδονίας

357 700,00 €

8 Άγ. Γερμανός/ 
Φλώρινα

ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Δυτικής Μακεδονίας

250 1.800,00 €

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
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9 Πύλη/Φλώρινας

ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Δυτικής Μακεδονίας

466

10 Βροντερό/Φλώρινα
ς

ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Δυτικής Μακεδονίας

140

11 Λιτόχωρο ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Ολύμπου 150

12 Λιτόχωρο ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Ολύμπου 1000

2.000,00 €

13 Ιωάννινα ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 120

14 Νησί Ιωαννίνων ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 130

800,00 €

15 Ηγουμενίτσα ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 80

16 Σαγιάδα/Ηγουμενίτ
σα

ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 200

17 Αμμουδιά/Ηγουμεν
ίτσα

ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 250

18 Γλυκή/Ηγουμενίτσα ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Ηπείρου 60

800,00 €

19  Άρτα
ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου 
και Αμβρακικού Κόλπου

151

20 Πρέβεζα
ΜΔ Προστατευόμενων 
Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου 
και Αμβρακικού Κόλπου

240

800,00 €

21 Αργοστόλι

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Ζακύνθου, Αίνου και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ιονίων Νήσων

115 100 900,00 €

22 Αιτωλικό 
/Μεσολόγγι

ΜΔ Εθνικού Πάρκου 
Μεσολογγίου και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

278 80 2.000,00 €

23 Αμφίκλεια

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Παρνασσού, Οίτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

120

24 Αμφίκλεια

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Παρνασσού, Οίτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

100

650,00 €

25 Λουτρά Υπάτης

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Παρνασσού, Οίτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

330 800,00 €
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26 Παύλιανη

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Παρνασσού, Οίτης και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

55

27 Παλλήνη

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Πάρνηθας, Σχοινιά και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Σαρωνικού Κόλπου

227 800,00 €

28 Θρακομακεδόνες

ΜΔ Εθνικών Πάρκων 
Πάρνηθας, Σχοινιά και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Σαρωνικού Κόλπου

220 900,00 €

29 Καλάβρυτα

ΜΔ Εθνικού Πάρκου Χελμού 
– Βουραϊκού και 
Προστατευόμενων Περιοχών 
Βόρειας Πελοποννήσου

348,74 181,82 700,00 €

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν Προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα. Οι 
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος.

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή
καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεπομένων από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, την οικεία Σ.Σ.Ε. ή και
κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε
περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η σύμβαση με τον
Ανάδοχο ο οποίος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ.
που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του
κατάσταση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις περί απασχόλησης
του προσωπικού του σε συνθήκες διασποράς λοιμώξεων (π.χ.covid19) και να χορηγεί εβδομαδιαία
βεβαίωση συμμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού για την πρόληψη εξάπλωσης
αναπνευστικών λοιμώξεων.

mailto:info@necca.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) ΓΡΑΦΕΙΑ

Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται μία (1) φορά την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 

τις 17:00 έως και την ολοκλήρωση των ενεργειών καθαρισμού και θα περιλαμβάνει:

Για τα γραφεία-κοινούς χώρους-κουζίνα:

Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών σε αυτά, πλύσιμο φλιτζανιών, πιάτων 

και λοιπών οικιακών συσκευών, ξεσκόνισμα γραφείων, ελεύθερων επιφανειών, τραπεζιών, ραφιών και 

πρεβαζιών παραθύρων, ξαράχνιασμα, αφαίρεση αποτυπωμάτων από διαχωριστικά γραφείων, πόρτες, 

κάσες, τζάμια, ξεσκόνισμα χαμηλών φωτιστικών, τηλεφωνικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

φωτοτυπικών μηχανημάτων, καθισμάτων, μεταφορά των υλικών των κάδων ανακύκλωσης στους κάδους 

του Δήμου.

Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων. Καθαρισμός θυρών εισόδου και τζαμιών εσωτερικά-εξωτερικά, 

καθαρισμός στα πόμολα.

Χώροι τουαλετών – WC:
Άδειασμα των καλαθιών και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών σε αυτά, τοποθέτηση χαρτιών υγείας, 

καθαρισμός και απολύμανση λεκανών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου, καθαρισμός πλακιδίων, 

νιπτήρα και καθρέπτη, ξαράχνιασμα.

Β) ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται μία φορά το μήνα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 

17:00 έως και την ολοκλήρωση των ενεργειών καθαρισμού,

Για τα γραφεία-εκθετήριους χώρους-χώρους υποδοχής-κουζίνα:

 Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, καθαρισμός όλων των τζαμιών εσωτερικά, άδειασμα και 

πλύσιμο των σταχτοδοχείων, άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών σε 

αυτά, πλύσιμο φλιτζανιών, πιάτων και λοιπών οικιακών συσκευών, ξεσκόνισμα γραφείων, ελεύθερων 

επιφανειών, τραπεζιών, ραφιών και πρεβαζιών παραθύρων, ξαράχνιασμα, αφαίρεση αποτυπωμάτων 
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από διαχωριστικά γραφείων, πόρτες, κάσες, τζάμια, ξεσκόνισμα χαμηλών φωτιστικών, καθάρισμα στα 

πόμολα, τηλεφωνικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, 

καθισμάτων, καθαρισμός μοκετών και χαλιών με ηλεκτρική σκούπα, μεταφορά των υλικών των κάδων 

ανακύκλωσης στους κάδους του Δήμου.

Για την τουαλέτα:

Άδειασμα των καλαθιών και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών σε αυτά, τοποθέτηση χαρτιών υγείας, 

καθαρισμός και απολύμανση λεκανών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου, καθαρισμός 

πλακιδίων, νιπτήρα και καθρέπτη, ξαράχνιασμα.

Για τον προαύλιο χώρο:

Καθάρισμα φύλλων, πλύσιμο και εξωτερικό ξαράχνιασμα κτηρίου

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα διαχωρισμένα απορρίμματα στους κατάλληλους κάδους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό
όλων των κτιρίων.
Ο ελάχιστος μηχανικός εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου ανά 
τμήμα είναι ο ακόλουθος:
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Αριθμός

1. 
Καρότσια Σφουγγαρίσματος 
δύο θέσεων με στύφτη-πρέσα
σφουγγαρίσματος

2

2. Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 
τουλάχιστον 1.000 Watt 1

3. 
Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων 
διαστάσεων με τα εξαρτήματά 
τους

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην δημοσιοποιεί με κανέναν 

τρόπο τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που τυχόν περιέλθουν στην αντίληψη του κατά την υλοποίηση 

της παρούσας σύμβασης. Επίσης δεσμεύεται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν όλοι οι συνεργάτες του. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ:

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού τα οποία θα είναι

καταχωρημένα στο ΕΜΧΠ. Τα προϊόντα απολύμανσης θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Όλα τα

υλικά καθαρισμού δεν θα πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές και δεν θα προκαλούν φθορές 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των γραφείων και των κέντρων 

πληροφόρησης. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και 

την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο.

Η προμήθεια, συντήρηση και αντικατάσταση του παραπάνω αναγραφόμενου εξοπλισμού που

αποτελεί πάγιο εξοπλισμό του αναδόχου δεν υπολογίζεται στην οικονομική προσφορά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2022
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Μονάδων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2022.

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση και δηλώνουμε 
ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των ΜΔΠΠ ΟΦΥΠΕΚΑ για το έτος 
2022: «……………..»

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Βάσει του Ν.3863/2010, άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», οι
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να εξειδικεύουν
σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.

δ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
ε)Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (την οποία θα
υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα και θα προσκομίσουν σε αντίγραφο).

στ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων. (Το εργατικό κόστος θα είναι σύμφωνα και με τις ώρες και το προσωπικό που
έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Το εργατικό κόστος θα πρέπει να υπολογισθεί στη βάση
του συμβατικού ημερομισθίου που προβλέπεται από την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τις ανάλογες προσαυξήσεις τους (οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Κ.Σ.Σ.Ε., τα επιδόματα κ.λπ. ) Για το εργατικό
κόστος θα ληφθεί υπόψη στην κοστολόγηση καθαριστής/στρια ηλικίας άνω των 25 ετών.

Συνολική Αξία χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Σύνολο
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως: 
ΣΧΟΛΙΑ:

* συμπληρώνεται ανάλογα με το τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά
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ζ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των αποδοχών.

η) Το Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.

θ) Το κόστος των αναλωσίμων.

ι) Το εργολαβικό τους κέρδος και

κ) Τις νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις.

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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