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ΘΕΜΑ: Αίτημα υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο 
«Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/05/2011 – 
30/04/2012». 
 

Η  Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προτίθεται   να αναθέσει το 

έργο «Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/05/2011 

– 30/04/2012». 

Με τo παρόν και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 4/2002 σε συνδυασμό με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 60/2007, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσίας 

καθαρισμού στους χώρους στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α και συγκεκριμένα στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ 

ολοκλήρου), σε μέρους του 4ου ορόφου και  στο δώμα. Ο εργοδότης απασχολεί 40 

υπαλλήλους, ο αριθμός των οποίων δύναται να ανέλθει σε 47. 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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των  τριάντα εννέα 

χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (39.600 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

23%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €). 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου. Το έργο προκηρύσσεται στα πλαίσια του άρθρου 2 του Π.Δ. 4/2002 

«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
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(ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ Α/64/16.03.2007) «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 19 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή 

υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων 

θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν 

μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες».  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « Η απασχόληση και η 

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  

στην επιτυχή ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και στην ένταξη των 

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

Υγεία. 

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από αμιγώς Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των ενεργειών της 

Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Υποπρόγραμμα Β΄ Κατηγορία Γ΄, Γ4 Υπηρεσίες καθαριότητας. 

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 

σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €) είναι από την 1η Μαΐου 2011 

έως και τη 30η Απριλίου 2012. 

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα ακόμη 

τρίμηνο (πλέον του 1 έτους) με τους ίδιους όρους και χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. Σε 

περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλάξει η έδρα της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α., τότε η 

αναθέτουσα αρχή θα επανεξετάσει τη μηνιαία δαπάνη και θα διαπραγματευτεί με τον 

ανάδοχο μειοδότη, λαμβάνοντας υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα και τις τυχόν νέες ανάγκες.  

 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αποδέκτες της πρόσκλησης να υποβάλουν την 

οικονομική τους προσφορά, ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά, σύμφωνα με το συνημμένο 

πρόγραμμα καθαρισμού. 
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Οι  προσφορές θα κατατεθούν  σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο  φάκελο έως την Τετάρτη   

20 / 04 / 2011  και έως ώρα 13.00, στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Yγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677 Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου 

με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου του  

έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.  

για την περίοδο 01/05/2011 – 30/04/2012» 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους 

εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. κα. Ελένη Τσαγκαράκη, στέλεχος της Μονάδας Β 

2. κα. Ματίνα Καρποδίνη, στέλεχος της Μονάδας Γ 

3. κα. Εύα Φλεβάρη, στέλεχος της Μονάδας Α2 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. κα. Ειρήνη Δρούζα, στέλεχος της Μονάδας Β 

2. κο. Σταύρο Διβάνη, στέλεχος της Μονάδας Α1 

3. κο. Αντώνη Καραογλάνη, στέλεχος της Μονάδας Α2 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. 

Χριστίνα Τερζάκη (τηλ. 2131500823) ή την κα Κυριακή Παντελάκη (τηλ. 2131500820) κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

 

Η παρούσα και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου θα δημοσιευτούν  για δεκαπέντε (15) 

ημέρες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.ygeia-pronoia.gr). 

 
Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
 
 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    
 
 
 

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΥΖΟΣ 

 
 
Εσωτερική διανομή : 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
2. Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α – Μονάδα Δ. 
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Πίνακας Αποδεκτών 
1. Κοι.Σ.Π.Ε. 1ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Διάπλους»  

Λεωφόρος Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι 

2. Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Κλίμαξ Plus»  
Σφακίων 11-13, 133 41 Άνω Λιόσια 

3. Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου Το.Ψ.Υ. Αττικής – Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» «Εικόνα» 
Μεσογείων 154, 115 27 Χολαργός 

4. Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην», 9ου Το.Ψ.Υ. Αττικής 
Δωδεκανήσου 14, 122 41 Αιγάλεω 

5. Κοι.Σ.Π.Ε. 10ου Το.Ψ.Υ. «Διαδρομές» 
Μελετίου Πηγά 22, 116 36 Μέτς 

6.   Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου Το.Ψ.Υ. «Ηλιοτρόπιο» 
Αγ. Ιωάννου 16, Μελίσσια 15127 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων της 

Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. για την περίοδο 01/05/2011 – 30/04/2012». 

 

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. 

Είναι δυνατόν η έδρα της Υπηρεσίας να μεταβληθεί χωρίς να μεταβληθούν οι ποιοτικές 

απαιτήσεις του παρόντος τεύχους. Το φυσικό αντικείμενο ποσοτικά δύναται να μεταβληθεί 

μέσω τις διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της σχετικής απόφασης.  

1. Προϋπολογισμός του έργου 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των  τριάντα εννέα 

εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (39.600 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, 

ήτοι συνολικού ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €). Στο 

ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου. 

 

2. Χώρος παροχής υπηρεσιών 
Στους χώρους στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 

έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α και συγκεκριμένα στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ ολοκλήρου), σε 

μέρους του 4ου ορόφου και  στο δώμα. Ο εργοδότης απασχολεί 40 υπαλλήλους, ο αριθμός 

των οποίων δύναται να ανέλθει σε 47. 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. 

3. Χρόνος παροχής υπηρεσιών 
Καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 17:00μ.μ. έως και την ολοκλήρωση 

των ενεργειών καθαρισμού. Ο ημερήσιος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών καθαρισμού 

και τα άτομα που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου, 

τελούν υπό την κρίση του τελευταίου, δεδομένου όμως, ότι στους χώρους πρέπει να 

εκτελούνται τα κατωτέρω αναγραφόμενα, τα οποία κατά την κρίση του εργοδότη δεν 

μπορούν να εκτελεστούν σε λιγότερο από (12) δώδεκα ανθρωποώρες ημερησίως. 

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η παρουσία ενός ατόμου 

από το συνεργείο καθαρισμού, πρωινά και από ώρα 08.00 έως 15.00 και επιπλέον ενός 

ατόμου από ώρα 15:00 και μέχρι τις 21:00. 
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 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. 

4. Διάρκεια παροχής έργου 
Το έργο ανατίθεται για το χρονικό διάστημα 01/05/2011 – 30/04/2012. Η αναθέτουσα αρχή 

έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα ακόμη τρίμηνο (πλέον του 1 

έτους) με τους ίδιους όρους και χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 

  

5. 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 

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. 
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6. 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 

 

7. Μηνιαίος Καθαρισμός 

Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά 

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 

 

8. Άλλοι περιοδικοί καθαρισμοί 

Γενικός καθαρισμός των χώρων ανά δίμηνο 

Συλλογή χαρτιού σε ειδικές σακούλες για ανακύκλωση  

Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα απαιτούμενα 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 

καθαρισμού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί με επιστολή από τον ανάδοχο με 
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την υπογραφή της σύμβασης καθώς επίσης και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ενός 

ατόμου κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 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. 
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