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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας  κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ » 

σύμφωνα με την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 
1856/26.11.2010) 

 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:  

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

β. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού. 

γ. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και 
διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 

δ. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1856/26.11.2010) «Καθορισμός 
των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β' 
αυτής 

ε. Της Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 
Β'540/27.3.2008 ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 αυτής 
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2. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), με την οποία 
συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008, 147/10.01.2011 Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

3. Τη με αριθμό 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β/3.10.2007) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού». 

4. Την υπ’ αρ.πρωτ. Φ 908/142689/Η/17.11.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού  Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για το Διορισμό της Ειδικής 
Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου 

5. Την υπ’αριθ 8612/26-05-2011 Απόφαση Έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας  κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ»  

 
Σας προσκαλεί να μας υποβάλετε Προσφορά για την ανάληψη του ακόλουθου 

έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ » 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ επιθυμεί την υποβολή της προσφοράς σας  
προκειμένου να εκτελεστεί το έργο του καθαρισμού χώρων της Υπηρεσίας μας.   

Συγκεκριμένα, οι ανάγκες μας σχετικά με την καθαριότητα αφορά στους  χώρους :  

1)  Α΄, Β΄  υπογείων συνολικής επιφάνειας 535,50 τ.μ.,  ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου ορόφου  και 
δώματος συνολικής επιφάνειας 1.180 τ.μ. κτιρίου επί των οδών Πιτακού 2-4 και 
Περιάνδρου στην Πλάκα. 

 

Αναλυτικά, οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι οι εξής : 

Άδειασμα, καθαρισμός και πλύσιμο σταχτοδοχείων, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, 
ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα γραφείων, τηλεφωνικών συσκευών, μηχανών  γραφείου, 
ξεσκόνισμα φακέλων και των βιβλίων που φαίνονται, ξεσκόνισμα βιβλιοθηκών, καθαρισμός 
αποτυπωμάτων  των δακτύλων από τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια, ξεσκόνισμα και 
καθαρισμός με ειδικό σπρέϋ των ξύλινων επιφανειών των επίπλων, καθαρισμός και πλύσιμο 
στις πόρτες εισόδου όλων των ορόφων, ξεσκόνισμα στις ζαρντινιέρες φυτών, καθαρισμός 
και γυάλισμα στους ψύκτες ύδατος και κλιματιστικών μηχανημάτων , απορρόφηση με 
ηλεκτρική σκούπα της σκόνης από τα ψηλά σημεία, ξεσκόνισμα των καρεκλών και 
πολυθρόνων, ξεσκόνισμα και σκούπισμα των περβαζιών, καθαρισμός και πλύσιμο 
εσωτερικών χωρισμάτων των γραφείων, καθαρισμός των φωτοτυπικών μηχανημάτων, 
οθόνες, Η/Υ, σκούπισμα στις μεταλλικές αρχειοθήκες, καθαρισμός των  βοηθητικών 
διαδρόμων, καθαρισμός επιφανειών κλιματιστικών μηχανημάτων, καθαρισμός χώρου 
υποδοχής, κυρίας εισόδου,  πλύσιμο ποτηριών και γενικός καθαρισμός του νεροχύτη, 
καθαρισμός στους νιπτήρες και τις βρύσες, γενικός καθαρισμός όλου του χώρου των 
τουαλετών και των εξαρτημάτων τους, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων 



 

(πλαστικών, μαρμάρινων, κεραμικών, μωσαϊκών – ξύλινων) με κατάλληλα απορρυπαντικά 
και συντηρητικά μέσα. 

 Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε τοίχους, πόρτες και διαχωριστικά τζάμια, 
καθαρισμός των τζαμιών εσωτερικών θυρών, ξεσκόνισμα στο πάνω μέρος των ντουλαπιών 
και ραφιών, πλύσιμο στα καλάθια αχρήστων, καθαρισμός και γυάλισμα στους πίνακες, 
βιβλιοθήκες και ντουλάπια, πλύσιμο με ειδικό υγρό στα πλαστικά έπιπλα, καθαρισμός 
εξωτερικών υαλοπινάκων, πλύσιμο των κεραμικών πλακιδίων των τουαλετών 1 φορά το 
μήνα.    

 Στεγνό καθάρισμα δαπέδων και μοκετών με μηχανές πλύσεως 
 Υλικά καθαρισμού και σακούλες απορριμμάτων  
 Όλο το προσωπικό θα φορά στολή της εταιρείας, θα επιβλέπονται από επόπτη και 
όλες οι αμοιβές τους θα βαρύνουν την εταιρεία.  
Οι ημέρες εργασίας ορίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο από 17.00 μ.μ.έως 
20.00 μ.μ. 
Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνεται και  η σε καθημερινή βάση δεκατετράωρη 
απασχόληση ατόμου για συνεχή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας .   

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1 έτος 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 90.000 € (με ΦΠΑ)  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Α. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς: Περιγραφή του προτεινόμενου ειδικότερου αντικειμένου 
και του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης  

Β. Φάκελος Οικονομικής Προφοράς: την προσφερόμενη αμοιβή για το έργο και μία 
σύντομη αιτιολόγησή της (σε συνάρτηση με απαιτήσεις έργου) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 
Η παραπάνω δαπάνη  θα καλυφθεί από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ 
(υποπρόγραμμα  Β, κατηγορία  Γ. 3 – Γενικά Έξοδα Λειτουργίας).              

 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την Προσφορά σας μέχρι την 10/06/2011, ώρα 
16.00 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, Διεύθυνση: Πιττακού 2-4 & 
Περιάνδρου, Πλάκα, Αθήνα Τ.Κ. 10558. 
 
 

                                                                      Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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