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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31/12/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/746
ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάθεση Έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού για τον 2ο όροφο στο
κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για το έτος 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005).
2. Το Π.∆. 112/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α’ 179/2014), όπως
ισχύει.
3. Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α’ 20/27-01-2015).
4. Το Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (ΦΕΚ Α’ 114/22-092015).
5. Το Π.∆ 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116/23-09-2015).
6. Την Υ7/25.09.2015 Απόφαση Ανάθεσης Αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (ΦΕΚ Β’ 2109/29-09-2015).
7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού µε αρ. 19992/29-09-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 704/1-10-2015) «∆ιορισµός Γενικού
Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού (πρώην Υπουργείο Τουρισµού)».
8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ.3 του
άρθρου 22 αυτού.
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9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/2007) «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων &
πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010)».
11. Το Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α΄/3/14-1-2002) και την υπ΄αριθµ. 60630/ΕΥΣ
5671/16.9.2003 Εγκύκλιο «Εξειδίκευση της εφαρµογής του Π∆ 4/2003».
12. Την υπ’ αριθµ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3109/23.11.2012) (Α∆Α: Β45ΑΟΟ-5Τ8)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
–
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού µε θέµα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού».
13. Την υπ’ αριθµ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός
των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ Β΄/1856/26-11-2010) και του Οδηγού
∆ιαδικασιών και επιλέξιµων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, όπως κάθε φορά
ισχύει.
14. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥ∆) «Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄/540/27-3-2008), το υπ’ αριθµ.
23105/Γ5ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 «Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου
συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων» και τον µε αρ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ5537/8.8.2008
«Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
15. Την υπ’ αριθµ. 4554/ΕΥΣΣΑΑΠ 391/4.2.2014 (Α∆Α: ΒΙΡ3Φ-ΣΦΛ) «Απόφαση έγκρισης
του προγράµµατος τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα», για το έτος 2014».
16. Την υπ’ αριθµ. 4641/910/Α2/12.3.2011 (Α∆Α:4 Α8ΩΦ-∆∆4) Απόφαση της ΕΥ∆. Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» «Ένταξη της οριζόντιας Πράξης “Τεχνική
Υποστήριξη δράσεων τουρισµού για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013” (κωδ. MIS
355340 µε κωδικό Πράξης στο Π∆Ε 2011 ΣΕ01180017) στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «ΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική».
17. Την υπ’ αριθµ. 3818/944/Α2/7.6.2013 (Α∆Α: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ) Απόφασης της ΕΥ∆. Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» «1η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης
“Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τουρισµού για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013”
(κωδ. MIS 355340) στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»,
«Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος»,
«Αττική».
18. Την υπ. αριθ. πρωτ. 9561/4829/Α2/ 19.09.2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ µε θέµα «2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης
"Τεχνική υποστήριξη δράσεων τοµέα τουρισµού για την προγραµµατική περίοδο 20072013" µε κωδικό MIS 355340 στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα: Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα, Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά
Ελλάδα – Ήπειρος, Αττική (Α∆Α: 63ΧΖΦ-ΚΗΘ)
19. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/684/17.12.2015 (Α∆Α: 7Ξ0Ω4653Ο7-Ψ4Β) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής
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του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί
της οδού Κοραή 4 - Αθήνα»
20. Το από 29/12/2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης
Προσφορών του Υποπρογράµµατος Β της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής για το
έτος 2016 (αρ. πρωτ. εισερχοµένου ΕΥΣΕΥΤ 736/29.12.2015)
21. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη από την απόφαση αυτή δηµόσια δαπάνη, η οποία θα
βαρύνει την ΕΥΣΕΥΤ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π∆Ε 2014 ΣΑΕ 011/2 και θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου: «∆απάνες ΤΥΕ και ΕΥΣΕ∆ Τουρισµός
Χρηµατοδοτούµενες από αµιγώς εθνικούς πόρους» της ΣΑΕ 011/2 του Π∆Ε 2014Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής/ Υποπρόγραµµα Β’» µε κωδικό 2011ΣΕ01120000,
όπως ισχύει.
22. To Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων»
23. Tην ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β) «Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΤΑ»
24. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ 718/23.12.2015 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας
«∆ΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
25. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ 735/29.12.2015 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΕΓΕΚΑ
E.E.»
26. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη από την απόφαση αυτή δηµόσια δαπάνη ύψους τετρακοσίων
ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (494,30 ευρώ) / µήνα, µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εγκεκριµένου Π∆Ε ΣΑΕ 011/2
και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής –
Υποπρόγραµµα Β΄» µε κωδικό (2011ΣΕ01120000) όπως ισχύει.

Αποφασίζουµε
Αναθέτουµε το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού για τον 2ο όροφο στο
κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» στην εταιρεία «∆ΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» Ελευθερίου
Βενιζέλου και Χαριλάου Τρικούπη 6Α, Ν. Ηράκλειο, ΑΦΜ: 998830993 ∆.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, σύµφωνα µε
τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ 718/23.12.2015 υποβληθείσα τεχνική και οικονοµική προσφορά.
1)
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης είναι από την υπογραφή της παρούσας έως 31-12-2016 και η
αµοιβή του αναδόχου θα καλυφθεί τις πιστώσεις του Π∆Ε 2016 ΣΑΕ 011/2 και θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής έτος 2016 – Υποπρόγραµµα Β΄» µε
κωδικό (2011ΣΕ01120000), όπως ισχύει.
2)
Το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους της µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/684/17.12.2015
Πρόσκλησης καθώς και της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου, οι οποίες και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
3)

Οι ειδικότεροι όροι του έργου καθορίζονται ως εξής:

Α)
Εργασίες καθαρισµού από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, καθηµερινά, στον 2ο όροφο και
ειδικότερα στο τµήµα όπου στεγάζεται η ΕΥΣΕΥΤ:
Α.α) Στο χώρο των γραφείων (2ος όροφος)
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Αποκοµιδή απορριµµάτων
Καθαρισµός τηλεφωνικών συσκευών
Τακτοποίηση χώρων κουζίνας (µάζεµα και πλύσιµο ποτηριών) και τοποθέτηση υγρού πιάτων για το
πλύσιµο των σκευών κουζίνας, το οποίο θα χορηγεί ο ανάδοχος

Α.β) Στους κοινόχρηστους διαδρόµους (2ος όροφος)


Αποκοµιδή απορριµµάτων και άδειασµα καλαθιών
Τουαλετών (2ος όροφος)
Πλύσιµο λεκάνης καθίσµατος και σκεπάσµατος µε απολυµαντικό υγρό
Πλύσιµο των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από αυτούς
Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή της πλαστικής σακούλας
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και κρεµοσάπουνου τα οποία θα χορηγεί ο
ανάδοχος
 Καθαρισµός των καθρεπτών
 Καθαρισµός µπαταριών νερού
 Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδου

Α.γ) Χώροι





Β) Περιοδικοί καθαρισµοί στον 2ο όροφο και ειδικότερα στο τµήµα όπου στεγάζεται η ΕΥΣΕΥΤ:
Β.α) Τρεις φορές την εβδοµάδα στον 2ο όροφο και ειδικότερα στο τµήµα όπου στεγάζεται η
ΕΥΣΕΥΤ:






Ξεσκόνισµα ξύλινων – µεταλλικών επίπλων και αρχειοθηκών, κ.λ.π.
Εξωτερικός καθαρισµός των κοινοχρήστων µηχανηµάτων γραφείου (φωτοτυπικά, fax, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές)
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων
Σκούπισµα – Ξεσκόνισµα ξύλινων – µεταλλικών επίπλων και αρχειοθηκών, κ.λ.π.
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων

Β.β) Μία φορά την εβδοµάδα στον 2ο όροφο και ειδικότερα στο τµήµα όπου στεγάζεται η
ΕΥΣΕΥΤ:



Πλύσιµο τοίχων W.C.
Τοπικός καθαρισµός λεκέδων σε πόρτες και διαχωριστικά τζάµια µέχρι και ύψος 1.85µ

Β.γ) Μία φορά το µήνα στο 2ο όροφο και ειδικότερα στο τµήµα όπου στεγάζεται η ΕΥΣΕΥΤ:






Καθαρισµός τζαµιών – αλουµινίων και παντζουριών εσωτερικά – εξωτερικά.
Καθαρισµός στοµίων αεραγωγών
Καθαρισµός ντουλαπιών κουζίνας εσωτερικά – εξωτερικά
Πλύσιµο καλαθιών σκουπιδιών µέσα και έξω
Ξεσκόνισµα άνω επιφανειών ξύλινων και µεταλλικών επίπλων ύψους µέχρι 2.50µ

Γ) Όσον αφορά στα υλικά και µηχανήµατα καθαρισµού, τον αριθµό των εργαζοµένων, τις µέρες και τις
ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του
προϋπολογισµένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού
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ανά άτοµο, ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε αρ. πρωτ ΕΥΣΕΥΤ 718/23.12.2015 υποβληθείσα προσφορά
του αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
∆) Τα µηχανήµατα, υλικά και εξαρτήµατα καθαρισµού θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Η ΕΥΣΕΥΤ
απαλλάσσεται από οιαδήποτε άλλη υποχρέωση, όπως ασφαλιστικές εισφορές, φόρος κάθε φύσης, τέλη,
άδειες και επιδόµατα εργαζοµένων. Σε περίπτωση ατυχήµατος του προσωπικού του αναδόχου κατά τη
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, ουδεµία ευθύνη φέρει η ΕΥΣΕΥΤ. Το προσωπικό του αναδόχου
καλύπτουν ειδικές ασφαλίσεις για τις υπηρεσίες του και κάθε πρόβληµα που τυχόν προκύψει βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να καλύψει κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει
από την Εταιρεία του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Τέλος ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα
εφαρµόζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου. Επίσης ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι σε περίπτωση που αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους
του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΥΣΕΥΤ.
Ε) Η πληρωµή για τις εργασίες θα γίνεται κάθε δύο µήνες, µετά την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου από
την Επιτροπή παραλαβής αναλωσίµου και µη υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελουµένων
εργασιών και παρεχοµένων υπηρεσιών, που συγκροτείται κατ’ έτος και µε την έκδοση αντίστοιχου
τιµολογίου από τον ανάδοχο, αφού γίνουν οι σχετικές νόµιµες κρατήσεις, και υπό τον όρο προσκόµισης
βεβαιώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του αναδόχου και της εκδόσεως της σχετικής
αποφάσεως πληρωµής.
ΣΤ) Την ποιοτική παραλαβή των εκτελουµένων εργασιών και παρεχοµένων υπηρεσιών θα πιστοποιεί ή
αναφερόµενη στο προηγούµενο άρθρο Επιτροπή µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί µη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο η παραπάνω Επιτροπή κοινοποιεί
εγγράφως στον ανάδοχο τις παρατηρήσεις της και αυτός οφείλει να προβεί στη βελτίωση των παρεχοµένων
υπηρεσιών στα σηµεία που του επισηµάνθηκαν. Εφόσον συµµορφωθεί προς τα παραπάνω ο Ανάδοχος, η
Επιτροπή εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Αν και στο επόµενο δίµηνο διαπιστωθούν σηµεία µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών ο εργοδότης έχει το
δικαίωµα να προβεί στη λύση της σύµβασης, αφού εξοφλήσει τον ανάδοχο για τις µέχρι του σηµείου αυτού
παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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