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Πληροφορίες: Ι. Βαλλιάνου
Tηλέφωνο: 210-3256781
Φαξ: 210-3256788
Ε-mail: vallianou_i@mintour.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάθεση Έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2 ο όροφο στο κτήριο
επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για τα έτη 2018 και 2019.
Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Έχοντας υπόψη:
I:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/A/2005).
2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020»
και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/08-8-2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
τις παρ. 2 του άρθρου 119 και παρ. 8 του άρθρ. 200.
4. To Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/A/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
5. To Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει.
7. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
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Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Το ΠΔ 16/1996 (ΦΕΚ /10/Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 9/654/ΕΟΚ» και ειδικότερα τo
άρθρο 7 παρ. 3.
9. Tην
ΥΑ
110427/ΕΥΘΥ/1020
(ΦΕΚ
3521/Β/01-11-2016)
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
10. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ 677/B/3-3-2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης,
Έγκρισης, και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας
και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αρ. 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α΄147).
II:
12. Το ΠΔ 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 157/A/20.10.2017), όπως
ισχύει.
13. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/A/27-01-2015).
14. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/A/2016).
15. Το Π.Δ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210/A/2016).
16. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με αρ. 19992/29-09-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 704/1-10-2015) «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)».
17. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 83066/ΕΥΘΥ 780/04-08-2016 (ΦΕΚ 2686/B/2908-2016) «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού και αντικατάσταση των υπ’αριθμ.
16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3109) και 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β’ 2654) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
18. Την υπουργική απόφαση με αρ. 21957/ 27/11/2017 (ΦΕΚ 4159/Β/29.11.2017)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στον Γενικό/Διοικητικό
Γραμματέα Τουρισμού, στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής &
Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρω
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Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) και των Σχολών Ξεναγών.
19. Το σκεπτικό που αναλύεται στο έγγραφο με α.π. ΕΔΕΤΤ/Γ/60/09-3-2018 «Διαβίβαση
σχεδίου απόφασης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4
- Αθήνα» στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό
ΟΠΣ 5000922».
III:
20. Την υπ. αριθ. 4403/1223/Α2/30-08-2016 (ΑΔΑ 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ) Απόφαση της
Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της
Πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ) με Κωδικό ΟΠΣ 5000922 στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την από
06/9/2016 Ορθή επανάληψη αυτής.
21. Την υπ. αριθ. 1670/Β1/452/30-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΧΡ465ΧΙ8-ΙΓΑ) Τροποποίηση της
Πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ) με Κωδικό ΟΠΣ 5000922 στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
22. Την υπ. αριθ. 5722/887/Β3/07-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΚΖΨ465ΧΙ8-7ΧΙ) Τροποποίηση της
Πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ) με Κωδικό ΟΠΣ 5000922 στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
23. Την υπ΄αρίθ. ΕΔΕΤΤ/Γ/249/04-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΤΛ465ΧΘΟ-0ΓΣ) Απόφαση υλοποίησης
με ίδια μέσα του Υποέργου 5 «Λειτουργικά έξοδα ΕΔ» της Πράξης «Υποστήριξη
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας
Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000922 και την από 15/6/2018
Ορθή επανάληψη αυτής.
24. Τη με α.π. 138896/18-12-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων «Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων Έργων
ΚΛ 2008/50» (ΑΔΑ: 6ΚΦΣ465ΧΙ8-355).
25. Τη με αριθ. πρωτ. 63819/08-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΥΙ465ΧΙ8-ΓΙΔ) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση ετήσιας πίστωσης
στη ΣΑΕ 1111, στον κωδικό 2016ΣΕ11110000, MIS 5000922.
26. Την υπ’ αριθ. 18761/14.02.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545/Β/20-2-2018) με θέμα «Διατιθέμενες
πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2018».
27. Τη με α.π. ΕΔΕΤΤ/Γ/176/10-4-2017 (ΑΔΑ ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών-Παρόχων υπηρεσιών της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού,Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ).
28. Τη με α.π. ΕΔΕΤΤ/Γ/264/25-5-2017 «Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας «ΔΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της
ΕΔΕΤΤ».
29. Την υπ. αριθ. ΕΔΕΤΤ/Γ/75/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΖΥ465ΧΘΟ-ΧΣ1) «Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» στο
πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ
5000922» (18PROC002861730 2018-03-26).
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30. Την υπ. αριθ. ΕΔΕΤΤ/Γ/ΦΧιιε1/16/19-01-2018 (ΑΔΑ: 9ΚΤΩ465ΧΘΟ-Υ11) «Σύσταση και
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών που θα
υποβληθούν για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση των έργων της Πράξης
«Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης & Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού (Πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ 5000932
και της Πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου
Οικονομίας
Ανάπτυξης & Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού
(Πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ
5000922 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για το έτος 2018.
31. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΕΤΤ 112/03-4-2018 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΔΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
32. Το από 17/4/2018 Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΔΕΤΤ 147/23-4-2018).
33. Την υπ. αριθ. ΕΔΕΤΤ/Γ/161/26-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΔΚ465ΧΘΟ-Ο2Δ) «Έγκριση του από
17.4.2018 Πρακτικού
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή
αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο
κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» που διενεργήθηκε το έτος 2018 για τα έτη 2018
και 2019».
34. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΕΤΤ 164/02-5-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της εταιρείας «ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
35. Το από 07/5/2018 Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΔΕΤΤ 187/10-5-2018).
36. Την υπ. αριθ. ΕΔΕΤΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/18/26-1-2018 (ΑΔΑ: Ω8Φ0465ΧΘΟ-ΣΧΤ) «Σύσταση και
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των έργων της Πράξης
«Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης & Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού
(Πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ
5000932 και της Πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης & Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού
(Πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ
5000922 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για το έτος 2018».
37. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δημόσια δαπάνη ύψους πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (5.980,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και
επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (7.415,20€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει τη ΣΑΕ 1111 του έργου με τίτλο
«Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ 5000922 και ενάριθμο
2016ΣΕ11110000 όπως ισχύει.
38. Τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
προκειμένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής για το χρονικό
διάστημα από την παρούσα έως και την 31-12-2019.
Αποφασίζουμε
1. Την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου (αρθ.12 ΥΑ 23451 ΦΕΚ
677/B/2017) στην εταιρεία «ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με Α.Φ.Μ.:
998830993, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, και έδρα Ελ. Βενιζέλου & Χαρ. Τρικούπη 6Α, τ.κ.
141 22, Ν. Ηράκλειο, το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων
στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για
τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» καθώς η προσφορά του
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πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην υπ’ αριθ.
πρωτ. ΕΔΕΤΤ/Γ/75/19-3-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Η δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια
ογδόντα ευρώ (5.980,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και επτά χιλιάδες
τετρακόσια
δεκαπέντε
ευρώ
και
είκοσι
λεπτά
(7.415,20€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Υποστήριξη Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού
(πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000922, ΣΑΕ 1111, Κωδικός ΠΔΕ
2016ΣΕ11110000.
Ο
προσφέρων
είναι
εγγεγραμμένος
στον
κατάλογο
προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΤΤ και ειδικότερα στην
υποκατηγορία με κωδικό Γ.3.
Κωδικός CPV : 9091000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού».
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης είναι από την υπογραφή της παρούσας έως 31-122019.
Αντικείμενο
της
σύμβασης
είναι
η
παροχή
υπηρεσιών
καθαριότητας,
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων, των γραφείων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Τομέα Τουρισμού, συνολικής επιφάνειας 540 τ.μ. περίπου, στον 2ο όροφο του κτιρίου
επί της οδού Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα. Η αναφορά των παραπάνω χώρων σε
τετραγωνικά μέτρα είναι ενδεικτική και έχει κύριο σκοπό τον προσδιορισμό των χώρων
που θα καθαρίζονται. Τυχόν αποκλίσεις στις ανωτέρω επιφάνειες δεν συνεπάγεται
αύξηση της αμοιβής. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.α) Στο χώρο των γραφείων (2ος όροφος)







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

Α.β) Στους κοινόχρηστους διαδρόμους (2ος όροφος)
 Αποκομιδή απορριμμάτων και άδειασμα καλαθιών
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων
Α.γ) Χώροι 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
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Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και κρεμοσάπουνου τα οποία
θα χορηγεί ο ανάδοχος
 Καθαρισμός των καθρεπτών
 Καθαρισμός μπαταριών νερού
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου


Β) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Β.α) Μία φορά την εβδομάδα:
 Πλύσιμο τοίχων W.C.
 Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες και διαχωριστικά τζάμια μέχρι και ύψος 1.85μ
Β.β) Μία φορά το μήνα:






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

3. 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 ανά άτομο,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθ. πρωτ. ΕΔΕΤΤ 112/03-4-2018 υποβληθείσα
προσφορά του αναδόχου.
Η ΕΔΕΤΤ 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 ΕΔΕΤΤ. 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 και 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 (ν.3850/2010) και της παρ. 2 άρθ. 18 του
ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αναθέσει την εκτέλεση του
έργου ή μέρους του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει
εγγράφως την ΕΔΕΤΤ.
Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
4. Η πληρωμή για τις εργασίες καθαρισμού θα γίνεται κάθε δύο μήνες, μετά την υπογραφή
σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής εκτελουμένων εργασιών και παρεχομένων
υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και
με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5, άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και στην
υπ’αριθμό 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) όπως ισχύει. Η
πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. Απαιτήσεις του αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές
άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και
εγγράφων.
Κατά την πληρωμή θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της
φορολογίας εισοδήματος παρακράτηση φόρου, οι κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο
5. 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για τα
θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις,
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
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.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για
υπογραφή σύμβασης. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να
παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος (παρ. 4 & 5, άρθρο
105 του Ν.4412/2016).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Αποδέκτες για Ενέργεια:
«ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με Α.Φ.Μ.: 998830993, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής,
και έδρα Ελ. Βενιζέλου & Χαρ. Τρικούπη 6Α, τ.κ. 141 22, Ν. Ηράκλειο
Κοινοποίηση:




Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
Γραφείο ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γραφείο ΓΓ Υπουργείου Τουρισμού

Εσωτερική διανομή: ΕΔΕΤΤ: Μονάδα Γ΄/ Αρχείο – Διεκπεραίωση
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