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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με 

τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας». 
 

Ο Υπουργός Υγείας έχοντας υπόψη: 

1. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. Β. Κικίλια στη θέση του 
Υπουργού Υγείας  

4. Tην παρ 3 του άρθρου 48 καθώς και την παρ. 10 του άρθρου 18 του  Ν. 4314/2014 
(ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», τη με αριθμ. πρωτ. 62788/ΕΥΘΥ613 (ΦΕΚ 1885/Β/27-
6-2016) ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αριθμ. πρωτ. 65199/ΕΥΘΥ/20-6-2019 (ΦΕΚ 2557/Β/27-06-
2019) ΚΥΑ περί Αντικατάστασης της προηγούμενης. 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 55545/22-5-2015 (ΑΔΑ 6Β2Ξ465ΦΘΘ-ΥΘΡ) Απόφαση Τοποθέτησης 
Δαλαβέρη Φωτεινής Προϊστάμενης στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 119 παρ. 6 περί αναθέσεων-συμβάσεων ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ., καθώς και του άρθρ. 200 παρ. 
8 περί έκδοσης εντολής πληρωμής ενεργειών Τ.Β. από τον Προϊστάμενο που εξέδωσε την 
απόφαση ανάθεσης.    

7. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Αντικατάσταση της 
υπ΄αριθμ  110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπ. Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 81986/ευθυ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπ. Απόφασης 
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-200-Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων»». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ Γ:  Οργάνωσης και Δ/κής Υποστήριξης 

Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 

Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ε.Σπηλιοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 1500820 

Fax: 213 1500 751 

E-mail: espiliopoulou@mou.gr 
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8. Τη με αριθμ. πρωτ. 120497/ΕΥΣΣΑ/2403/3-11-2017(ΦΕΚ 3943/Β/9-11-2017) Τροποποίηση της 
υπ΄ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 ΥΑ περί Διαδικασιών Κατάρτισης Έγκρισης, Ανάθεσης 
και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης 
Καταλόγων Προμηθευτών (ΦΕΚ Β/677/3-3-2017)  και ειδικότερα το άρθρο 2  ως η  Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα.  

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 1η Τροποποίηση του Π/Υ του προγράμματος Ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) τη με αριθμ. πρωτ. 3384/15-12-2017 2η Τροποποίηση, 
τη με αριθμ πρωτ. 2033/23-7-2018 (ΑΔΑ 6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3Η Τροποποίηση και τη με αριθμ. 
πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4Η Τροποποίηση και τη με αρ. πρ. 1675/18-
6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση αυτής, για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας.  

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 3132/22-12-2017 (ΑΔΑ 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ) Απόφαση Ένταξης  που αφορά 
στοιχεία εγγραφής πράξης στο ΠΔΕ (αλλαγή ΣΑΕ) στην πράξη «Λειτουργικά έξοδα και παροχή 
υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας στο ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 
5010966 στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, τη με αριθμ. πρωτ. 405/6-2-
2018 (ΑΔΑ 6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11) 1η Τροποποίηση, τη με αριθμ. πρωτ. 2267/3-9-2018 (ΑΔΑ 
7581465ΧΙ8-ΩΞΞ) 2η Τροποποίηση, και τη με αριθμ. πρωτ. 3283/17-12-2018 (ΑΔΑ 
ΩΦΟΜ465ΧΙ8-Ω6Ε) 3η Τροποποίηση της πράξης αυτής. 

11. Τη με αριθμ. Πρωτ. 97/18-1-2018 (ΑΔΑ 7ΑΞ9465ΦΥΟ-1ΤΩ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα 
Υποέργου (1) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010966, τη με αριθμ. πρωτ. 241/9-2-2018 
(ΑΔΑ ΩΜΒ5465ΦΥΟ-4ΛΥ) 1η Τροποποίηση, τη με αριθμ πρωτ. 1509/14-9-2018 (ΑΔΑ 
Ω6ΖΓ465ΦΥΟ-ΔΗΔ) 2η Τροποποίηση, τη με αριθμ. πρωτ. 3/3-1-2019 (ΑΔΑ 6Ν0Ψ465ΦΥΟ-
09Υ) 3η Τροποποίηση αυτής και ειδικότερα την κατηγορία δαπάνης Γ3 «Γενικά έξοδα 
λειτουργίας» με εγκριθείσα πίστωση 29.700,00€ και διαθέσιμη πίστωση 7.500,01€. 

12. Το άρθρο 2, τμήμα Α1, παρ. 1.1 της αρ. 140248/24-12-2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ:Ψ4ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩ6) 
σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών Δημόσιων Επενδύσεων για τη λήξη του οικονομικού 
έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και 
ρύθμιση σχετικών θεμάτων» περί χρηματοδότησης του έτους 2019 μέχρι την έκδοση ΥΑ ή ΣΑ 
με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολής) ανάλογα 

13. Το άρθρο 12 του νόμου 2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚοιΣΠε) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Νόμου 4412/2016 με θέμα «Συμβάσεις 
ανατιθέμενες κατ΄ αποκλειστικότητα» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4441/2016. 

14. Την με αρ. πρωτ. 2543/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΜΛ465ΦΥΟ-ΞΕΖ) ορισθείσα με Απόφαση του 
Αναπλ. Γεν. Γραμ. Υγείας, Επιτροπή Διαγωνισμού για Διενέργεια και Αξιολόγηση των 
προσφορών στα Έργα του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’ & 
Β’) κληρώσεων έτους 2019 και την με αρ. πρωτ. 1281/22-04-2019 Τροποποίηση  αυτής. 

15. Τις  ανάγκες υποστήριξης λειτουργίας της Επιτελικής Δομής και ειδικότερα σε υπηρεσίες 
καθαριότητας των χώρων. 

16. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν 
θα υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες τριακοσίων ευρώ (8.300,00€), δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2019 
(Υποπρόγραμμα Α΄) και το έργο με ΟΠΣ 5010966. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας  Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών 

Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της 

Επιτελικής Δομής του Υπ. Υγείας» σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προδιαγραφές: 
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Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής του Υπ. 

Υγείας». 

Φορέας υλοποίησης : Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ (ΕΔΕΥΠΥ)  

Κατηγορία έργου: Γ.3. «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας» (Υποπρόγραμμα Α΄) Πρόγραμμα 

Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, έργο με ΟΠΣ 5010966 (υποέργο 1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ). 

Διάρκεια:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της ανάθεσης.  

 

Προϋπολογισμός: 8.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων 

κρατήσεων. 

Χρηματοδότηση: Το έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος 

Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α΄, το έργο με ΟΠΣ 5010966 

και ΣΑΕ 2017ΣΕ49110005.   

Δημοσιότητα: Αποστέλλεται στον επισυναπτόμενο κατάλογο ΚΟΙΣΠΕ (επικαιροποιημένο 

από Δ/νση Ψ.Υ.) που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες καθαριότητας στους τομείς Ψ.Υ. 

της Αττικής, και αναρτάται στον ιστότοπο της ΕΔΕΥΠΥ (www.edespa-ygeia.gr). 

Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν 

σύμφωνα με το αρθρ. 20 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών, και την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 

493/24-02-2017  σχετικά με τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και 

υλοποίησης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας».   

Ειδικές διατάξεις: Στο άρθρο 20 του Ν. 4412/2016 με θέμα «Συμβάσεις ανατιθέμενες 

κατ΄ αποκλειστικότητα» (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στη τροποποίηση αυτού 

με το άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 προβλέπεται η εκτέλεση συμβάσεων έργων, 

προμηθειών ή υπηρεσιών να μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από το 30% των απασχολούμενων 

είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι (περ. β-ΚΟΙΣΠΕ αρθρ. 12 

του ν.2716/1999-Α΄96). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Η απασχόληση και η 
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εργασία είναι βασικά στοιχεία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και 

συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα 

προστατευόμενων εργαστηρίων και προστατευόμενης απασχόλησης συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά 

εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά ενδέχεται να μην είναι εις θέση να λαμβάνουν 

συμβόλαια υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να 

προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα στα 

εργαστήρια αυτά τα δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

ή να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης». Η παρούσα πρόσκληση συντελεί  στη 

διατήρηση αποτελεσμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και στην ένταξη 

των χρόνιων ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.  2716/99 για τη 

Ψυχική Υγεία. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/9/2019, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 12:00μμ, στην ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο 

Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Σπηλιοπούλου Ευδοκία (τηλ. 213–1500810) και Παντελάκη 

Κυριακή (τηλ: 2131500820) 

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσίας καθαρισμού στους χώρους στέγασης 

της Επιτελικής Δομής του Υπ. Υγείας με έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β.1 Αντικείμενο του Έργου- Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
O Ανάδοχος του έργου καλείται να αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων στην ΕΔΕΥΠΥ 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείμενο στο χώρο, 

ώστε οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό 

και καλαίσθητο. 
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Χώρος παροχής υπηρεσιών 

Στους χώρους στέγασης της ΕΔΕΥΠΥ με έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α και συγκεκριμένα 

στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ ολοκλήρου), σε μέρους του 4ου ορόφου και  στο δώμα. Η υπηρεσία 

απασχολεί την παρούσα φάση 18 υπαλλήλους. Οι χώροι περιλαμβάνουν 32 γραφεία, δύο 

κουζίνες και 6 τουαλέτες. Στο χώρο συμπεριλαμβάνονται οι διάδρομοι, το κλιμακοστάσιο, 

ο ανελκυστήρας και η είσοδος. Συνολικό εμβαδόν πλέον του κλιμακοστάσιου 600 τ.μ. 

Χρόνος παροχής υπηρεσιών 

Καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή,  με  τρεις ανθρωποώρες ημερησίως (από τις 

14:00μ.μ. έως τις 17:00μ.μ.).  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη 

καθαρισμού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί με επιστολή από τον ανάδοχο με 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Καθημερινός Καθαρισμός 

Υγρό και στεγνό ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα των χώρων (καρέκλες, επιφάνειες 

υπολογιστών πλην κρυστάλλων οθόνης, τραπέζια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, τραπέζια, 

σώματα κλιματισμού και καλοριφέρ, καθώς και των συσκευών όπως, τηλέφωνα, 

θυροτηλέφωνα, περβάζια παραθύρων κλπ. 

Καθαρισμός, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων, 

με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. 

Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολύμανση με τα κατάλληλα 

απολυμαντικά των τουαλετών καθώς και όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, 

νιπτήρες, καθρέπτες, μεταλλικά είδη, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, πόρτες, πλακάκια 

τοίχων κλπ. Καθαρισμός λεκέδων από τοίχους και πόρτες στις τουαλέτες. Στους χώρους 

υγιεινής τοποθετούνται επίσης και τα απαραίτητα αναλώσιμα όπως χαρτιά υγείας, 

σαπούνια, αποσμητικό κλπ 

Καθαρισμός των χώρων κουζίνας. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει, πλύσιμο σκευών κουζίνας 

(και εσωτερικά το ψυγείο όταν απαιτείται) όπως, ποτήρια, καφετιέρες, επιφάνειες επίπλων, 

πάγκους, σταχτοδοχεία, νεροχύτη, ψυγείου (εξωτερικά). 

Συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων και αλλαγή σάκων στα καλάθια αχρήστων. Τα 

σκουπίδια συγκεντρώνονται σε σακούλες οι οποίες μεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης 

απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο 

Συλλογή και πλύσιμο των ποτηριών, σταχτοδοχείων και λοιπών σκευών 

ΑΔΑ: ΩΑΛ7465ΦΥΟ-2ΒΧ
19PROC005516603 2019-09-04



 

 
 

 

   
Υπουργείο Υγείας 

www.ygeia-pronoia.gr 
 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
www.espa.gr 

 

6 

Καθαρισμός πρεβαζιών παραθύρων εσωτερικά 

Επιμελής καθαρισμός της  αίθουσας συνεδριάσεων (6ος όροφος) η οποία θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρή (τραπέζι, καθίσματα και δάπεδο) 

Καθαρισμός ανελκυστήρα και τοίχων κοινόχρηστων χώρων, σφουγγάρισμα 

κλιμακοστασίων κτλ. 

Εβδομαδιαίος Καθαρισμός 

Απλό ξεσκόνισμα φακέλων, βιβλίων και βιβλιοθηκών 

Καθαρισμός μπαλκονιών (σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και κάγκελα) 

Περισυλλογή αποτσίγαρων, από γλάστρες καθώς και ξεσκόνισμα φυτών και γλαστρών 

Απομάκρυνση τυχόν αραχνών από τους τοίχους και οροφές 

Ξεσκόνισμα κάδρων 

Μηνιαίος Καθαρισμός 

Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά  (εφόσον υπάρχει πρόσβαση και δεν 

απαιτούνται ικριώματα) 

Καθαρισμός όλων των καρεκλών ,πολυθρόνων και καναπέδων από πίσω και από κάτω 

Καθαρισμός των υφασμάτινων επίπλων με ηλεκτρική σκούπα 

Καθαρισμός διαδρομών καλωδίων 

Καθάρισμα όλων των πλαϊνών πλευρών των επίπλων των γραφείων 

Πλύσιμο τοίχων τοπικά 

Ξεσκόνισμα στα πολύ ψηλά σημεία των διαφόρων αντικειμένων, επίπλων, κορνιζών  

πινάκων ζωγραφικής κλπ. 

Απολύμανση και μικροβιοκτονία των αποχετευτικών οδών καθώς και των οδών υδρορροής 

Πλύσιμο καλαθιών αχρήστων μέσα και έξω 

 

Άλλοι περιοδικοί καθαρισμοί 

Γενικός καθαρισμός των χώρων ανά δίμηνο 

Συλλογή χαρτιού σε ειδικές σακούλες για ανακύκλωση  

Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα απαιτούμενα ποιοτικά υλικά. Ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέτει τον κατάλληλο, άριστο, εξοπλισμό σε εργαλεία, 

μηχανήματα, καθαριστικά διαλύματα, κατά προτίμηση βιοδιασπώμενα φιλικά προς το 

περιβάλλον, καθώς  και λοιπά αναλώσιμα, κατάλληλο, έμπειρο, υπεύθυνο, έντιμο και 

φερέγγυο προσωπικό. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη 
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καθαρισμού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί με επιστολή από τον ανάδοχο με 

την υπογραφή της ανάθεσης ώστε οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας να είναι 

πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο. 

Το αντικείμενο του έργου διορθώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε μηνιαία βάση, 

πιστοποιείται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης από πλευράς της υπηρεσίας και 

παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή αυτής με πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

 

Β.2 Χρονοδιάγραμμα  του Έργου 

Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) 

μήνες από την υπογραφή της ανάθεσης, με δυνατότητα ανάθεσης νέων παρόμοιων 

υπηρεσιών μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε μηνιαία βάση, 

και παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου με πρωτόκολλο 

παραλαβής.  

Προβλέπεται η δυνατότητα μέχρι εξάμηνης διάρκειας επέκταση της παροχής υπηρεσιών, 

με ίσο μηνιαίο κόστος αντίστοιχα, με επανάληψη ανάθεσης νέων παρόμοιων υπηρεσιών 

στον ανάδοχο που θα προκύψει από την τρέχουσα διαδικασία, εφόσον υπάρχουν 

διαθέσιμες πιστώσεις στην υλοποίηση της ΑΥμΙΜ του υποέργου της πράξης.  

 

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ορίζεται μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων 

τριακοσίων ευρώ (8.300,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και των 

λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου.  

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει σε μηνιαία βάση και θα συνδέεται υποχρεωτικά με 

την πορεία υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη 

σύμβαση. 

Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου, με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει 

η κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο 
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Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

Δ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ καθώς και όποιον άλλο φορέα 

ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη 

υλοποίηση του παρόντος έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της ανάθεσης, 

αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.  

Σε περίπτωση λύσης της ανάθεσης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 

παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για 

το υπόλοιπο ποσό.  

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν από τη λήξη της ανάθεσης, η 

ανάθεση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 περί συμβάσεων 

ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα όπως αναλύθηκε παραπάνω, δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς έχουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας. 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην 

κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν 

οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 

περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την 

ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται μέσω της 

Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 

Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

1. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

2. οι προσφέροντες, που τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή 

οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλέπεται από τη χώρα 
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εγκατάστασής τους, καθώς και οι προσφέροντες εναντίον των οποίων έχει 

κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

3. οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν 

διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και 

να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΔ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 

Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως τη Πέμπτη 19/9/2019 και ώρα 

12:00μμ. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 

διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισμένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα 

αναγράφεται οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της 

προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 60 εργάσιμες μέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα 

των προσφορών εκπροσωπούμενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να 

κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα 

στα γραφεία της ΕΔ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), τη Πέμπτη 

19/9/2019 και ώρα 14.00 μμ. 

 

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον προσφέροντα, ότι: 

δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου III.Β της παρούσας 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

      2. Στοιχεία για το Profile του υποψηφίου και για τα αντίστοιχα έργα που έχει 

υλοποιήσει κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον 
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προϋπολογισμό του κάθε έργου (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις). Κάθε 

υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα ανάλογου έργου 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

        3.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της «Προσφοράς». 

4. Αριθμός εργαζομένων και ώρες που θα απασχολούνται 

5. Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 

6. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσης νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζόμενων. 

7. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Β) ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής και 

μέσα στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισημαίνει την αποδοχή όλων των 

τεχνικών προδιαγραφών  που παρατίθενται στη παρούσα πρόσκληση. 

Γ) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 

μορφής μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) 

επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της 

προσφοράς. 

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των  οκτώ 

χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (8.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει αναλυτικά μηνιαία και 

συνολικό κόστος και διακριτά το ΦΠΑ. 

 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016 (αρθρ. 20), την με αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η 

Τροποποίηση του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ( Υποπρόγραμμα Α’) έτους 

2019, της Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, και τους όρους της παρούσας.  
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Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως 

εξής:  

Α. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Υγείας (σχετ. 14). Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης, των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και 

εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Β. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου  

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα 

συνδυάζεται με την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με πρακτικό της εισηγείται στην ΕΔΕΥΠΥ (Μονάδα 

Γ΄) την ανάθεση του έργου στον μειοδότη, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε 

την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, και η υπηρεσία ακολούθως εισηγείται 

στον επιβλέποντα διοικητικά για ανάθεση στο μειοδότη.   

Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax.  

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την ίδια ημέρα της κοινοποίησης 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.edespa-ygeia.gr/ ο ανάδοχος του έργου. 

VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική 

ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται 

ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

 

 

 

  Η Προϊσταμένη 

της ΕΔΕΥΠΥ 

   

  Φ. Δαλαβέρη 
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Υπουργείο Υγείας 

www.ygeia-pronoia.gr 
 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
www.espa.gr 
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Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 Δ/νση Ψυχικής Υγείας Υ.Υ. 

 ΕΔΕΥΠΥ/ Μονάδα Γ΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

1. ΚοιΣΠΕ "Διάπλους", Ζαϊμη 2, Αθήνα ΤΚ 10683 
2. Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «ΚΛΙΜΑΞ PLUS», Ευμολπιδών 30-32 , Αθήνα, 

Τ.Κ. 118 54 

3. Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Εικόνα», Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηματάς" 
Μεσογείων 154, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27 

4. ΚοιΣΠΕ "Ευ Ζην", Δωδεκανήσου 14, Αθήνα, ΤΚ 122 41 
5. Κοι.Σ.Π.Ε. "Ηλιοτρόπιο", Σαλαμινομάχων 24Ε, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 
6. Κοι.Σ.Π.Ε. "Διαδρομές", Αρριανού 7, Παγκράτι, ΤΚ 116 35 

7. Κοι.Σ.Π.Ε. “Αθηνά-Ελπίς’’, Παράσχου 23, Γκύζη, ΤΚ 114 73 
8. Κοι.Σ.Π.Ε. “Πλώρη» 2ος Το.Ψ.Υ. Αττικής, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, Τ.Κ. 

186 48 
9. Κοι.Σ.Π.Ε. 7ου Τομέα «Αρχιπέλαγος» «Συν-ειρμός» ΑμΚε κοινωνικής  

αλληλεγγύης, Ι. Δροσοπούλου 72,  Αθήνα Τ.Κ. 112 57 

10. ΠΟΚοιΣΠΕ Φιλελλήνων 34, Αθήνα ΤΚ 10558 (για ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μελών της) 
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