ΑΔΑ: ΒΛΓΒ0-ΦΙΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ.ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.∆/νση
: Πανόρµου 2
Ταχ.Κωδ.
: 115 23
Πληροφ.
: Α.Κοκκίνου
Τηλέφ.
: 2106430201
Fax
: 2106467361
e-mail
: a.kokinou@prv.ypeka.gr

Αθήνα 9 / 12 / 2012
Αριθ.Πρωτ. 60548 / δ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

13REQ001769151 2013-12-09

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού
καθαριότητας κτιρίων Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών.

για

εργασίες

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(Α΄98)
2. Τις του N.2286/95 «προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών
θεµάτων». (Α΄19)
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε µε
τον Ν.3871/10 (Α΄141) και όπως ισχύει σήµερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3621/07 (Α΄279) µε το οποίο έχει εφαρµογή
για το Υ.Π.Ε.Κ.Α. η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν.2556/97
(Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε µε την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 21
του Ν3144/03 (Α΄111) µε την οποία επιτρέπεται η ανάθεση µε σύµβαση
έργου, η εκτέλεση του έργου φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς
και της καθαριότητας αυτών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4144/13 (Α΄88) «περί τροποποίησης του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών (Α΄115)
6. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 σχετικά µε την αύξηση συντελεστών ΦΠΑ
από 1-7-2010. (Α΄65)
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Α΄150)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 239 παραγρ. 3 του Ν. 4072/2012 (Α΄86)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/94 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος». (Α΄43)
10. Την αριθ.35130/739/10 απόφαση Υπ.Οικονοµικών «περί αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 …». (Β΄1291)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4046/12 (Α΄28) «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας.
12. Την πράξη 6 της 28-2-2012 (Α΄38) του Υπ. Συµβουλίου «περί Ρύθµισης
θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012
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13. Τις διατάξεις του Ν.4093/12 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016.
14. Την αριθ.12123/25-2-2013 απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού ……….». (Β΄499/5-3-2013)
15. Την αριθ. 2876/7-10-2009 απόφαση Πρωθυπουργού «περί αλλαγής τίτλου
Υπουργείων». (Β΄2234)
16. Τις διατάξεις του Π.∆. 189/09 περί καθορισµού και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων. (Α΄221)
17. Τις διατάξεις του Ν.3943/31-3-2011 άρθρο 49 περί «Σύστασης Γεν.∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών»
18. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» του Ν.4024/2011
(Α΄226)
19. Το Π.∆. 113/10 περί «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α΄194 &
Α΄209), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
20. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». (Α΄112)
21. Την αριθ.2024709/601/0026/8-4-98 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών
«Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για
προµήθειες και εργασίες» (Β΄431), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’αριθ.2/29097/0026/24-5-02 απόφαση. (Β΄684)
22. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4146/13 (Α΄90) περί τροποποίησης των
διατάξεων του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων ..»
23. Το αριθ.πρωτ. 2/55469/0026/10-6-13 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών
«Τέλη χαρτοσήµου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
24. Το υπ’αριθ.πρωτ. 138151/3835/30-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης
∆ασικών Πόρων.
25. Το υπ’αριθ. 64132/Α/19-11-2013 έγγραφο της Γεν.∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη
τιµή,
προϋπολογισµού
πενήντα
χιλιάδων
(50.000)
€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε την συγκέντρωση προσφορών, για την
ανάθεση εργασιών καθαριότητας κτιρίων της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών για το
έτος 2014.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού Ε.Φ.
31-130 κ.α.ε. 0875 Οικ. Έτους 2014.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συνηµµένες
τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
(www.ypeka.gr) και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές
τους έως 17-12-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στη Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Πανόρµου 2, 1ος όροφος Αθήνα).
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά (ανά µήνα) µετά την βεβαίωση
πραγµατοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής, µε την προσκόµιση των µηνιαίων Απολογιστικών Πινάκων ∆απανών
(ΑΠ∆).
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Η χρονική διάρκεια των εργασιών θα είναι από 2-1-2014 έως 31-12-2014. Η
σύµβαση δύναται να παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 118/2007.
Κατά την πληρωµή των παρασχεθέντων υπηρεσιών καθαριότητας, θα γίνεται
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε το Ν.2198/94 και κρατήσεις
3,072%. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, επιβαρυνόµενη µε τέλος χαρτοσήµου 3%
(πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.)
Θα τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α΄88) και ειδικότερα:
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆/νση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού,
από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος έκαστου των υποψηφίων εργολάβων ….» Για το χρονικό διάστηµα που δεν
καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισµού ή / και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή / και
φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου
αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας.
Επισηµαίνουµε ότι σε περίπτωση µετεγκατάστασης µέρους ή του συνόλου
των υπηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών σε νέο κτίριο κατά την
διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, η αναθέτουσα αρχή έχει το
δικαίωµα να λύση τη σύµβαση χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης από τον
ανάδοχο, ανεξαρτήτως του εναποµένοντος χρόνου αυτής, εκτός και αν η
αναθέτουσα αρχή θελήσει τη διατήρηση της σύµβασης ή την τροποποίηση
αυτής.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση
θα γίνει µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας
επιτροπής και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει
στην Υπηρεσίας µας για την υπογραφή της σχετική σύµβασης.
Με νέα απόφασή µας θα οριστεί η Επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης του
διαγωνισµού, που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Η ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Γεν.∆/ντριας Οικον.Υπηρεσιών
2) ∆/νση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων
Τµήµα Οικονοµικής Εξυπηρέτησης
Χαλκοκονδύλη 31 – 101 65 Αθήνα
ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ
- Τµ.∆ιοικ.Μέριµνας (2)
- Χρον.Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις παρακάτω απαιτήσεις:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1. Αποκοµιδή απορριµµάτων από τα καλάθια και τοποθέτηση σακούλας
2. Άδειασµα και πλύσιµο σταχτοδοχείων
3. Καθαρισµός των κάδων απορριµµάτων
4. Καθαρισµός – ξεσκόνισµα επίπλων γραφείων (και αντικειµένων πάνω σ’αυτά) µε νωπό δέρµα
5. Καθαρισµός καθισµάτων µε ηλεκτρική απορροφητική µηχανή (όπου χρειάζεται) ή νωπό
δέρµα στις πλαστικές
6. Καθαρισµός τηλεφωνικών συσκευών
7. Σκούπισµα των δαπέδων
8. Σφουγγάρισµα των δαπέδων µε υλικά που δεν επηρεάζουν τα δάπεδα
9. Μάζεµα των ποτηριών και τακτοποίηση της κουζίνας
10. Καθαρισµός των εξωτερικών χώρων των εισόδων
11. Καθαρισµός της κεντρικής πόρτας της εισόδου των γραφείων
12. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
1. Πλύσιµο λεκάνης µε απολυµαντικό υγρό
2. Πλύσιµο νιπτήρων
3. Καθαρισµός των καθρεπτών
4. Αφαίρεση των αλάτων από τα είδη υγιεινής και τις µπαταρίες
5. Πλύσιµο των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες
6. Αλλαγή χαρτιού υγείας και σαπουνιού
7. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των απορριµµάτων
8. Σκούπισµα – σφουγγάρισµα των δαπέδων
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ο καθαρισµός του κλιµακοστασίου θα γίνεται καθηµερινά και θα περιλαµβάνει:
1. Καθαρισµό και σφουγγάρισµα σκαλιών και πλατύσκαλων
2. Καθαρισµό της κουπαστής
3. Αφαίρεση επικολληµένων υλικών (τσίκλες, αυτοκόλλητα χαρτάκια κλπ.)
2 ΦΟΡΕΣ / ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1. Ξεσκόνισµα ξύλινων και µεταλλικών αρχειοθηκών εξωτερικά
2. Καθαρισµό βιβλιοθηκών και ερµαρίων µε µαγνητικό φτερό στα κενά σηµεία
3. Καθαρισµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και φωτοτυπικών µηχανηµάτων (εξωτερικά)
4. Καθαρισµό κάδρων – πινάκων ζωγραφικής
5. Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωµάτων από πόρτες και διαχωριστικά
ΚΑΘΕ 15ΘΗΜΕΡΟ
1. Πλύσιµο των πλακιδίων W.C
2. Καθαρισµό των καλαθιών εσωτερικά – εξωτερικά
3. Καθαρισµό των ζαρντινιέρων φυτών από τσιγάρα και λοιπά σκουπίδια
4. Ξεσκόνισµα επάνω µέρους των ντουλαπιών, ραφιών
5. Καθαρισµό εσωτερικών περβαζιών παραθύρων µε ειδικό καθαριστικό (λευκαντικό)
6. Καθαρισµό πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Καθαρισµός τζαµιών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Τα κτίρια της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών ευρίσκονται:
α) Στην οδό Χαλκοκονδύλη 31 & Σωκράτους (επιφάνειας 2.367 τ.µ.)
β) Στην οδό Αλκµάνoς στα Ιλίσια (επιφάνειας 1.500 τ.µ.)
2) Οι εργασίες καθαριότητας θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά (∆ευτέρα-Παρασκευή) από 16:00 έως
20:00
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3) Απαιτούµενος αριθµός καθαριστριών: 3 άτοµα τουλάχιστον

4) Ο συµβαλλόµενος (εταιρεία καθαρισµού) θα παρέχει:
• Πλαστικές σακούλες για τα καλαθάκια απορριµµάτων των γραφείων και των τουαλετών
• Πλαστικές σακούλες για την συγκοµιδή απορριµµάτων και την αποκοµιδή αυτών
• Όλα τα καθαριστικά (καθαριστικά δαπέδων, απορρυπαντικά, καθαριστικά τζαµιών και
γυαλιστικά µεταλλικών επιφανειών κλπ) που απαιτούνται για τον καθαρισµό των χώρων και
των αντικειµένων που βρίσκονται σ’ αυτούς.
• Τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους
και τα απολυµαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων
• Τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό (τρόλεϊ καθαριστριών, ηλεκτρικές σκούπες, σάρωθρα και
φαράσια κλπ).
5) Ο Εργοδότης θα προµηθεύει τον Ανάδοχο µε τις απαιτούµενες ποσότητες χαρτιού υγείας και
σαπουνιών χεριών (σε υγρή ή στερεή µορφή).
6) Στην προσφορά πρέπει να εξειδικεύονται τα εξής:
α) ο αριθµός των εργαζοµένων
β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας
γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (εργολάβοι) πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να
αναφέρουν τα ως άνω στοιχεία.
Επίσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α/10) στην
προσφορά πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών,
καθώς και το κόστος των αναλώσιµων υλικών καθαρισµού και απολύµανσης, όπως και το εργολαβικό
κέρδος και οι νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.
7) Την υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, δηλ. καταβολή των νόµιµων αποδοχών οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες από το νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο. (Ν.4093/12 ΦΕΚ
Α΄222), την τήρηση του ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων κλπ.
8) Η Υπηρεσία µας διατηρεί το δικαίωµα όπως ο νόµος ορίζει, να υπαναχωρήσει της σύµβάσης µε τον
συµβαλλόµενο όταν δεν τηρηθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο
παραπάνω πρόγραµµα.
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