
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Α΄ ΤΜΗΜΑ:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 

κλειστό φάκελο στο χώρο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή να αποσταλούν 

ταχυδρομικά, το αργότερο έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12:00΄. Οι 

προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 68 του ν. 

3863/2010. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους: 

α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) τις ημέρες και τις 

ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με 

βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 

12:00΄. 

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ο μηνιαίος καθαρισμός των 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΣΔι, εμβαδού 

2.000 τμ περίπου, στους οποίους περιλαμβάνονται: α) ισόγειο, β) ένας όροφος, γ) δύο 

αίθουσες διδασκαλίας και δύο χώροι υγιεινής, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από το 

Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, δ) λοιποί βοηθητικοί χώροι και 

περιβάλλων χώρος.  

Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται αίθουσες αρχείου, χώρος για χρήση από 

τους υπαλλήλους καθαριότητας, χώροι υγιεινής, χώροι με ηλεκτρομηχανικές 



 

εγκαταστάσεις και αίθουσα βιβλιοθήκης. Το δάπεδο στην αίθουσα βιβλιοθήκης είναι 

ξύλινο.  

Το ισόγειο περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, ένα αμφιθέατρο και 

κοινόχρηστους χώρους. Τα δάπεδα είναι μαρμάρινα, πλην του αμφιθεάτρου που είναι 

καλυμμένο με μοκέτα.  

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει μία αίθουσα διδασκόντων, έντεκα γραφεία 

υπαλλήλων και Διοίκησης, κύρια βιβλιοθήκη, τέσσερις χώρους υγιεινής και κουζίνα. Τα 

δάπεδα στον όροφο είναι μαρμάρινα. Επίσης στον όροφο, σε προέκταση του κυρίως 

κτιρίου, έχουν διαμορφωθεί δύο επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με τους αντίστοιχους 

χώρους υγιεινής. Οι χώροι αυτοί έχουν πρόσβαση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών και από το κυρίως κτίριο και από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Η αίθουσες 

διδασκαλίας του ΚΔΕΟΔ συμπεριλαμβάνουν και δύο χώρους υγιεινής. 

Στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν δύο κλιμακοστάσια που συνδέουν τους ορόφους 

μεταξύ τους, καθώς και ανελκυστήρας. Στο ισόγειο και στον όροφο υπάρχει μεγάλη 

επιφάνεια υαλοπινάκων. Πολλά από τα παράθυρα είναι σταθερά (δεν ανοίγουν). Στις 

αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν γραφεία και καθίσματα για τους σπουδαστές, τα οποία 

πρέπει να τακτοποιούνται και να γίνεται επισταμένη καθαριότητα, τόσο αυτών όσο και 

των δαπέδων. Στα γραφεία της Διοίκησης και των υπαλλήλων υπάρχουν έπιπλα και 

βιβλιοθήκες, τα οποία πρέπει επίσης να καθαρίζονται. Επίσης πρέπει να γίνεται 

καθαρισμός του χώρου της κύριας εισόδου της Σχολής (πλακόστρωτη αυλή και 

κλιμακοστάσιο) και του πίσω χώρου που εφάπτεται του κυλικείου.  

Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 

«Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ετών 2018-2021 (Α΄, Β και Γ΄ Στάδιο Κατάρτισης της ΚΔ΄ 

Εκπαιδευτικής Σειράς και Εισαγωγικός Διαγωνισμός και Α΄, Β΄ και Γ΄ Στάδιο 

Κατάρτισης των ΚΕ΄ και ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικών σειρών)», της πράξης «Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2018-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5010725, που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ε.Σ.Δι.. 

 

 

 

 



 

B΄ ΤΜΗΜΑ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.740,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ.  

Ειδικότερα: 60,00 ευρώ ανά ημέρα, για μια ημέρα πριν το σεμινάριο και για κάθε 

ημέρα διεξαγωγής σεμιναρίου (3 ημέρες) και για την ορκωμοσία (2 ημέρες) αντίστοιχα, 

μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 

κλειστό φάκελο στο χώρο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή να αποσταλούν 

ταχυδρομικά, το αργότερο έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12:00΄. Οι 

προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 68 του ν. 

3863/2010. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους: 

α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, β) τις ημέρες και τις 

ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με 

βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 

12:00’. 

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ο καθαρισμός του χώρου ενός 

αμφιθεάτρου (ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ) που έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Διεθνούς 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και αποτελείται από (α) την αίθουσα του 

αμφιθεάτρου, 150 θέσεων με μοκέτα, και τουαλέτες, εμβαδού 270 τ.μ., (β) το χώρο 

υποδοχής και εστίασης, συνολικού εμβαδού 430 τ.μ. και (γ) τον προαύλιο χώρο, 

συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. 

Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 

«Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών Δικαστικού Σώματος 2019- 2021» της Πράξης 

«Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών Δικαστικού Σώματος 2014- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5000233, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014-2020», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


