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                          Κέρκυρα, 20 Μαρτίου 2017 

                                          Αρ. πρτ.: 84 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.650,00 ΕΥΡΩ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

  
1. Το Ν. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει 

τροποποιηθεί.   
2. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/2014/Τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015/τ.Α΄).   

3. Το Ν. 4412/16  (ΦΕΚ 147/2016/τα Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/25/ΕΕ)»   

4. Tο Ν. Δ. 4281/14 (ΦΕΚ 160/2014/τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

5. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». 

7. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (από 1/1/2017 το άρθρο 5 του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες») 

8. Την υπ’ αριθ. πρτ. 83064-ΙΖ/8.6.2003 ΥΑ με θέμα «Κανονισμός Δημοσίων  
Βιβλιοθηκών» 

9. Την υπ’ αριθ. πρτ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/31/15791/Β2/31-01-2017 έγκριση Π/Υ οικονομικού 
έτους 2017 της ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ. Κέρκυρας 

10. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρτ.12/02-02-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ005926581 2017-
03-15) για την ετήσια κάλυψη δαπάνης καθαρισμού γραφείων της Β, Κέρκυρας 

11. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθ. πρτ.56/01-03-2017 (ΑΔΑΜ: 
17REQ005937749 2017-03-17) για την κάλυψη δαπάνης καθαρισμού γραφείων  

 

Την με ημερ.03/02/2017 ομόφωνη απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας 

Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας για την ανάγκη δημοσίευσης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των 

γραφείων, στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της, 

 

Αποφασίζουμε 
 
Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δημόσιας 

Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες – Παλαιό Φρούριο, 49 100 

Κέρκυρα και κατάθεση οικονομικών προσφορών προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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επιλεγεί ο ανάδοχος. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καλύπτει το χρονικό 

διάστημα από την ημερομηνία που θα υπογραφεί έως τις 31/12/2017. Κριτήριο 

κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την εργασία καθαρισμού των γραφείων και χώρων της 

Βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 4.650 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24% και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με Κ.Α.Ε. 0845 

«Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων», ενώ η δαπάνη θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κτήριο της ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ., Αγγλικοί Στρατώνες – 
Παλαιό Φρούριο, 1

ος
 όροφος (αρμόδια υπάλληλος κα Αικατερίνη Μεσημέρη, τηλ.: 26610 

38583), έως και την 30
η
 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30. Μπορούν, δε, να 

κατατεθούν από τον ίδιο τον προσφέροντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε 
ταχυδρομικά «επί αποδείξει», είτε με ταχυμεταφορά ή όποιο άλλο μέσο, πάλι με απόδειξη ότι 
κατατέθηκε έως και την ορισμένη ημέρα και ώρα. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει την ίδια ως άνω ημέρα 30

η
 Μαρτίου 2017, ώρα 13.00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Εφορευτικού Συμβουλίου της  ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ, ενώπιον τριών μονίμων μελών 

του Ε.Σ. της Βιβλιοθήκης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με αντικείμενο εργασιών ως κύρια 
δραστηριότητα υπηρεσίες καθαριότητας. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται το 
συνολικό μηνιαίο κόστος των εργασιών καθαρισμού για το έτος 2017.  
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (www.corfulibrary.gr/el/) 
και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
1. Οι εταιρείες – επιχειρήσεις καθαριότητας, σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010 άρθρο 68, θα 
πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο έγγραφη αναφορά στην οποία θα αναφέρονται τα 
εξής: 
 
α. Ο αριθμός των εργαζομένων. 
β. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας τους. 
 
2. Οι προσφέροντες θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν: 
 
α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ: 
 
1. Η Βιβλιοθήκη δεν έχει καμία υποχρέωση ως προς την ασφαλιστική κάλυψη και 
αποζημίωση των απασχολούμενων στο συνεργείο.  
2. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς καμία 
αναπροσαρμογή, για οποιοδήποτε λόγο.  
3.  Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  
4. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιασδήποτε φύσης ευθύνες ή 
αποζημίωση από τη Βιβλιοθήκη, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς για οποιοδήποτε 
λόγο. Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης. 
5. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, απολυμαντικά, σακούλες 
σκουπιδιών, χαρτιά υγείας, κουζίνας χειροπετσέτες) όπως και όλα μέσα για τον καθαρισμό 
σκούπες, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες, κ.λπ δεν θα χορηγούνται από τη Βιβλιοθήκη.  
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Αρχικός γενικός καθαρισμός των χώρων του πρώτου ορόφου, του ισογείου και του υπογείου.    
 
Στη συνέχεια ο καθαρισμός των χώρων της Βιβλιοθήκης  θα γίνεται μια (1) φορά την 
εβδομάδα και κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και θα περιλαμβάνει: 
 
1. Ξεσκόνισμα – καθάρισμα επίπλων, γραφείων, ντουλαπιών, καθαρισμός τηλεφωνικών 
συσκευών,  
2. Επιμελή καθαρισμό (σκούπισμα, σφουγγάρισμα) του δαπέδου όλων των χώρων του 1ου 
ορόφου και του παιδικού τμήματος.  
3. Επιμελή καθαρισμό και απολύμανση των W.C. με απαραίτητα χημικά και απολυμαντικά 
καθαριστικά σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.  
4.Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα καλάθια και χαρτί υγείας στις τουαλέτες και 
κρεμοσάπουνου καθώς και χειροπετσετών, όπου χρειάζεται.  
5. Απολύμανση χερουλιών εξωτερικών και εσωτερικών θυρών. Αποκομιδή σκουπιδιών από 
τα γραφεία και όλους τους άλλους χώρους, η συσκευασία αυτών (να δένονται οι σακούλες) 
και να μεταφέρονται στου κάδους απορριμμάτων του Δήμου.  
6. Καθάρισμα τζαμιών όλων των γραφείων και αιθουσών.  
7. Καθαρισμός του μικρού ψυγείου στο χώρο παρασκευής ροφημάτων.  
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η εργασία θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και θα ελέγχεται η ορθή εκτέλεση και τήρηση των 
συμφωνηθέντων.  
2. Αν ο εργολάβος δεν εκτελέσει δικαιολογημένα το έργο (π.χ. ασθένεια προσωπικού, λόγοι 
ανωτέρας βίας) υποχρεούται να αναπληρώσει το έργο σε διαφορετικές ημέρες.  
3. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σε άλλη ημέρα από την προκαθορισμένη, 
σε περίπτωση που συμπέσει η συμφωνηθείσα ημέρα σε επίσημη αργία και εορτή ή απεργία. 
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την ασφάλιση του 
προσωπικού που θα απασχολείται στη Βιβλιοθήκη και να της γνωστοποιεί τα στοιχεία τους.  
5. Η Βιβλιοθήκη δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος του εν λόγω 
προσωπικού.  
6. Αν ο Ανάδοχος διακόψει το έργο πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης (31/12/2016), 
χωρίς τη συναίνεση του εργοδότη, υποχρεούται στην καταβολή στη Βιβλιοθήκη ποινικής 
ρήτρας 150,00 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα που έχει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης 
του έργου και μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί για την εκτέλεση της εργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκη και του 
αναδόχου ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και μέχρι την 31/12/2017, χωρίς δικαίωμα 
αναπροσαρμογής της τιμής. 
 
 

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας 
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