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Ελασσόνα 23.02.2021 

Αρ.Πρωτ. 104 

 

ΠΡΟΣ 

Γ. ΖΙΩΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Οδός : ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 21 - ΛΑΡΙΣΑ 

Email : info@estialarisa.gr 

Τηλέφωνο : 6972837393 

Υπόψη κ. ΤΣΑΚΙΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Γ IΑΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την απόφαση της υπ' αριθ. 2/2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16. 

3. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β'3521): Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / 

Δικαιούχο του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη 

των αμοιβών του προσωπικού της . 

5. Την παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίστοιχα την παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
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τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το 

ποσοστό λειτουργικών δαπανών υποστήριξης του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε 

ποσοστό μέχρι 20% ή/και 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των παρακάτω γραφείων 

της:  

1) Η έδρα της εταιρείας, επί της οδού Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, στην Ελασσόνα, που αποτελείται 

από έναν (1) όροφο, συνολικής μικτής επιφάνειας 200 τ.μ.  

2) Το παράρτημα της εταιρείας,  επί  της οδού Πανός 13 (3ος όροφος), στην Λάρισα, συνολικής 

επιφάνειας  87,10 τ.μ. . 

Προς τούτο θα συνάψει Σύμβαση με φορέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την ανωτέρω 

δραστηριότητα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια από 1/03/2021 έως 31/08/2021. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσετε στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 90919000-2. 

   Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00€), πλέον Φ.Π.Α. 216,00€, 

δηλαδή σε συνολικό ποσό χίλια εκατόν δεκαέξι  ευρώ (1.116,00€) και θα καλυφθεί από πόρους του  

εγκεκριμένου «Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 για την Περιφερειακή 

Ενότητα Λάρισας».  

   Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και 

αναφέρονται στο συνημμένο Ειδικό Παράρτημα Όρων και Απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

για την καλή εκτέλεση παροχής υπηρεσιών. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00μ 

σφραγισμένη προσφορά, όπως ακριβώς περιγράφεται ειδικότερα στις παραγράφους 9 και 10 του 

συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος, στα γραφεία της εταιρείας ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά 

στη διεύθυνση Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, 40200 Ελασσόνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τη 

σφραγισμένη προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων και απαιτήσεων του 

συνημμένου Ειδικού Παραρτήματος, το οποίο θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν. 
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 

(www.aenol.gr) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 

2493025047 (κ. Μπασδέκη Σεβαστή). 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

μεταξύ της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και του αναδόχου. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Ελασσόνα  23.02.2021 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της  «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων που στεγάζεται η 

«Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.».  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 Καθαρισμός ενός (1) ορόφου, συνολικής μικτής επιφάνειας 200 τ.μ. περίπου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. 

Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 στην Ελασσόνα.  

 Καθαρισμός ενός (1) ορόφου του παραρτήματος, συνολικής επιφάνειας 87,10 τ.μ. που 

βρίσκεται επί της Πανός 13, στην Λάρισα στον 3ο όροφο 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 1/03/2021 έως 31/08/2021 (6 μήνες) 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 

4.ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 

 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ: 

Οι χώροι προς καθαρισμό : 

 Της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται επί της Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, στην 

Ελασσόνα και αποτελούνται από χώρους γραφείων και λοιπών βοηθητικών χρήσεων (χώλ- 

κουζίνα-W.C) που αναπτύσσονται σε ένα όροφο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. περίπου. 

 Του παραρτήματος  της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Πανός 13, στην Λάρισα 

στον 3ο όροφο και αποτελούνται από χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς 

χώρους(χώλ- κουζίνα-W.C) που αναπτύσσονται σε ένα όροφο συνολικής επιφάνειας  87,10 

τ.μ. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσετε στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 90919000-2. 

 6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 

Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να εκτελούνται απαραίτητα ως εξής και με την παρακάτω 

περιοδικότητα: 
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Α) Καθαρισμός γραφείων έδρας  Δ. Χρ. Βλαχοδήμου 1  Ελασσόνα (200 τ.μ.) 1 φορά την εβδομάδα 

ο οποίος περιλαμβάνει : 

1. Καθαρισμό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 

2. Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων & επανατοποθέτηση πλαστικής 

σακούλας 

3. Καθαρισμό οριζοντίων επιφανειών γραφείων 

4. Ξεσκόνισμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

5. Καθαρισμό στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και ντουλαπιών. 

6. Καθαρισμό WC, είδη υγιεινής, τοίχους και δάπεδα. 

7. Καθαρισμό κουζίνας  

 Επιπλέον μια φορά τον μήνα καθαρισμό υαλοπινάκων.  

 

Β) Καθαρισμός γραφείων παραρτήματος Πανός 13 Λάρισα (87,10 τ.μ.) 1 φορά το 15πενθημερο  ο 

οποίος περιλαμβάνει : 

1. Καθαρισμό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

2. Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων &επανατοποθέτηση πλαστικής σακούλας 

3. Καθαρισμό οριζοντίων επιφανειών γραφείων 

4. Ξεσκόνισμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

5. Καθαρισμό στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και ντουλαπιών. 

6. Καθαρισμό WC, είδη υγιεινής, τοίχους και δάπεδα. 

7. Καθαρισμό κουζίνας 

Επιπλέον μια φορά τον μήνα καθαρισμό υαλοπινάκων και καθαρισμό μπαλκονιών. 

  

7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ενεργείται κάθε Παρασκευή,  μεταξύ των ωρών 16.00 έως 

21.00. 

 

8. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

8.1 Μέσα καθαρισμού 

Όλα τα απαιτούμενα μέσα καθαρισμού θα διατίθενται από το γραφείο καθαρισμού. 

8.2 Υλικά καθαρισμού. 
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Όλα τα απαιτούμενα υλικά καθαρισμού θα διατίθενται από την Εταιρεία σε επαρκείς ποσότητες, 

ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις καθαρισμού που αναφέρθηκαν. Το κρεμοσάπουνο και το 

χαρτί υγείας θα παρέχονται από την Εταιρεία .  

 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

9.1 Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες 

κρατήσεις. 

Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται 

χωριστά και θα βαρύνει την «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα 

λαμβάνεται υπόψη ως βάση και κριτήριο για τη σύγκριση των προσφορών . 

9.2 Η προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας θα κατατεθεί σύμφωνα με τον 

παρακάτω  υπόδειγμα : 

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

          

900,00 

  

ΦΠΑ 24% 216,00   

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1.116,00   

 

9.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποίησή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου. 

9.4 Κρατήσεις  

 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.   

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10.1 Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 

«Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 στην Ελασσόνα, στο Πρωτόκολλο της Εταιρείας, ή 

να αποσταλούν ταχυδρομικά, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00μ. 

10.2 Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία 

γράμματα, β) ο παραλήπτης: Αναπτυξιακή  Εταιρεία Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ γ) ο αριθμός 
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πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου 

αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ) 

 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 To εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα 

εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. 

 Ο ανάδοχος οφείλει, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, να εφαρμόζει τις διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και η οποιαδήποτε παρέκκλισή της 

αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.  

 Ο ανάδοχος εγγυάται ότι σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του κατά τη διάρκεια 

των εργασιών ουδεμία ευθύνη φέρει η «Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ» 

 Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις 

εγκαταστάσεις του κτιρίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του προσωπικού του, του ίδιου (αναδόχου) ή των εργασιών που εκτελεί. 

 Να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατεί μυστική κάθε 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας. 

 

12.ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

    Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, μετά την έκδοση του σχετικού 

νόμιμου παραστατικού του αναδόχου και  με προϋπόθεση την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του . 

   Σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, που οφείλεται σε καθυστέρηση 

έγκρισης των σχετικών πιστώσεων των υλοποιούμενων προγραμμάτων, ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης για την αιτία αυτή. 

 

13. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» έχει δικαίωμα 

να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον, άνευ επικλήσεως άλλου λόγου και αιτίας. 
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   Η «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον υποχρέωση και δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη 

για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως 

δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π., τα οποία θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

   H «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» υποχρεούται για τυχόν παράπονα, να ενημερώνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει άμεσα και να φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την 

εξάλειψη αυτών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εμποδιστεί, από λόγους ανωτέρας βίας, να 

προσφέρει έργο που έχει αναλάβει (και για όσες ημέρες αυτό συμβεί), θα περικόπτεται το αντίστοιχο 

ποσό που αναλογεί στις συγκεκριμένες ημέρες από την μηνιαία αμοιβή του. 

   Σε περίπτωση μεταστέγασης ή κατάργησης της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, 

χωρίς καμία απαίτηση από τον ανάδοχο. 

 

Ελασσόνα  23.02.2021 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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