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ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου :
«Καθαρισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών και οπωσδήποτε, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, για τον
ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1 - Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198 / 1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από
εµπορικές επιχειρήσεις ».
β) Του ν. 2362 / 1995 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», την
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3941/2011 «Καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα.
γ) Του π. δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005, 186/2007 και το ν. 3897/2010 και
ισχύει σήµερα.
δ ) Του άρθρου 7 του ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
ε ) Της µε αριθµ. οικ. 31.262/16-11-2006 εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού
Κοινωνικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (όπως
συµπληρώθηκε µε το µε αριθµ. οικ. 31372/09-08-2010 έγγραφό της).
στ ) Του π. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου » (εφαρµοζοµένου αναλογικά).
ζ ) Tου ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
η) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και
άλλες διατάξεις».
θ) Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις».
ι) Του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας».
ια ) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012 - 2015».
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2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) 54100/13000/16-09-2004 του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
« Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής ».
β) Οικ. 11746 / 1305 / 13 - 2 - 2008 των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
« Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών ».
γ) 2876/07-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
δ) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
ε) 2/63972/0020/13-10-2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, περί παροχής έγκρισης για
την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων
δεκατεσσάρων ευρώ # 453.614,00 € #, για τα έτη 2012 έως 2013, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Υπ.Υ.Με.& ∆. στον ειδικό φορέα 39/110 και Κ.Α.Ε. 0875 : «Αµοιβές
για δαπάνες καθαριότητας».
στ) 50293/8128/2011/19-01-2012 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Έγκριση
∆έσµευσης Πίστωσης».
3 - Τη µε αριθµ. Οικ. 17542/2729/12-04-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων µε την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισµός, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός
τριών (3) κτηρίων (Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Ανθίµου Γαζή 4 - Αθήνα, Οδός Αεροπορίας – Ελληνικό),
στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για χρονικό
διάστηµα επτά (7) µηνών» (∆ιακήρυξη 1/2011).
4 -

Την από 08-08-2011 σύµβαση που υπογράφηκε, µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και της ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Υ.Κ.) & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. και αφορά στον καθαρισµό των κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπ. Υ. Με. &
∆., για το χρονικό διάστηµα από 08-08-2011 έως 08-03-2012.

5 - Το γεγονός ότι, α) στις 08-03-2012, λήγει η σύµβαση του Υπουργείου µας µε την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Υ.Κ.) & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και µέχρι
την εν λόγω ηµεροµηνία πρέπει να επιλεγεί, λόγω του κατεπείγοντος της κάλυψης των αναγκών
καθαρισµού και µέσω της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης # 65.000,00 € #, ανάδοχος για το έργο του καθαρισµού των κτηριακών
εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών & ∆ικτύων), για
το χρονικό διάστηµα από 09-03-2012 έως και 08-06-2012 και β) µετά την 8η Ιουνίου 2012, το έργο του
καθαρισµού των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Τοµέας
Μεταφορών & ∆ικτύων), για το χρονικό διάστηµα από 09-06-2012 έως και 31-12-2013 θα ανατεθεί σε
ανάδοχο, που θα επιλεγεί µέσω τακτικής µειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης # 388.614,00 € #.
6 - Την ανάγκη άµεσης επιλογής αναδόχου, για τον καθαρισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µέχρι να ολοκληρωθεί ο ανοιχτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός,
δεδοµένου ότι, η ισχύουσα σύµβαση λήγει την 08η Μαρτίου 2012.

7 -

Την από 25-01-2012 ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών προκειµένου για τη συγκρότηση των επιτροπών α) διενέργειας του
διαγωνισµού και β) εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων και των προσφυγών.

8 - Το από 27-01-2012 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε, λόγω του κατεπείγοντος, τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προκειµένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση
του έργου : « Καθαρισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, κατά µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και οπωσδήποτε, µέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών, για τον ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό». Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του ανοιχτού
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∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για τον καθαρισµό των κτιρίων του Υπ.Υ.Με.& ∆. , ολοκληρωθούν πριν
από την πάροδο τριών (3) µηνών και εντός του χρονικού διαστήµατος από 09-03-2012 έως και
08-06-2012, το έργο καθαρισµού αναλαµβάνει ο ανάδοχος που αναδεικνύεται από την ανοιχτή
δηµόσια διαγωνιστική διαδικασία, από την ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής Σύµβασης
και εντεύθεν, χωρίς καµία υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του αναδόχου που θα
αναδειχθεί από τον πρόχειρο διαγωνισµό.
Το παραπάνω έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.

2 - Ορίζουµε δύο (2) τριµελείς επιτροπές, για τη διενέργεια του διαγωνισµού και για την εξέταση και κρίση
των ενστάσεων, ως εξής :
Ι) Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας
α ) Γεωργιόπουλο Ευστράτιο, ως Πρόεδρο,
β ) Γεωργιάδη Ιωάννα και
γ ) Βελµάχου Αλεξάνδρα,
µε αναπληρωτές τους Λαµπρόπουλο Νικόλαο του Σπυρίδωνος (αναπληρωτή του Προέδρου) και
Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο.
ΙΙ) Τριµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων
α ) Καρυτινού Έλλη, ως Πρόεδρο,
β ) Καροτσιέρη Ανδρέα και
γ ) Κωνσταντίνου Μηλίτσα,
µε αναπληρωτές τους Κατσαρού Ευαγγελία (αναπληρωτή της Προέδρου) και Θεοδωρή Μαρία.

Η συγκρότηση των επιτροπών I) διενέργειας του διαγωνισµού και II) εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων
και των προσφυγών, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011
και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη
πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.

3 - Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι :
I) Επιτροπή ∆ιενέργειας :
α) Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ. Υ. Με. & ∆., µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του
διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
Επισηµαίνουµε ότι, στην αρµοδιότητα της επιτροπής είναι ο αποκλεισµός εταιρειών, που δεν
καλύπτουν το ελάχιστο εργατικό κόστος [(όπως αυτό προσδιορίζεται από τις συνολικές νόµιµες
αποδοχές των εργαζοµένων, τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές, την αναλογία που αντιστοιχεί στα
δώρα εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων), στην κανονική άδεια, στο επίδοµα αδείας και στο κόστος
αντικατάστασης εργαζοµένων λόγω κανονικής αδείας)], το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών
τους, τα αναλώσιµα, το εργολαβικό κέρδος και τις κρατήσεις για τρίτους 3,072%.
Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
εφόσον η προσφορά µε το χαµηλότερο τίµηµα, κατά την απόλυτη κρίση της τριµελούς
επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.
Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση των προσφορών και πέραν των ως άνω αναφεροµένων για το
ελάχιστο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία :
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 Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
απόφασης.
 Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα στην, αγορά, τιµή, για όµοια ή παρεµφερή εργασία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα µε το χαµηλότερο τίµηµα, εκ των υποψηφίων
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της παρούσας απόφασης.

ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και
κρίση των διοικητικών και προσφυγών και ενστάσεων,
που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού έως και την
κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Υ.ΜΕ. & ∆.

4 - Α) Περίληψη της απόφασης να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες :
α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και
β) «ΕΞΠΡΕΣ».
Η δαπάνη δηµοσίευσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων, οικονοµικού έτους 2012, Φορέας 39/110 και Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και
δηµοσιεύσεις γενικά».

Β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & ∆.
5 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του π. δ. 118/2007 και τους όρους
της παρούσας απόφασης.
Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των προµηθειών και εργασιών που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα δίνονται, ως εξής :
α ) τιµή συνολικού κόστους ( χωρίς Φ. Π. Α. ) για την παροχή όλων των ζητουµένων εργασιών και
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω εργασίες. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες προµήθειες και εργασίες, δε θα λαµβάνεται
υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον
έλεγχο, µονογράφει τυχόν διόρθωση ή προσθήκη, ως επιβεβαίωση ότι αυτή έγινε πριν από την
αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την
τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

6 - Οι προσφορές, σε χωριστό κεφάλαιο, θα αναφέρουν, µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής στοιχεία:





Τον αριθµό των εργαζοµένων, στο εν λόγω έργο.
Τις ηµέρες και ώρες εργασίας των εν λόγω εργαζοµένων.
Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, αντίγραφο της οποίας
θα επισυναφθεί στην προσφορά.
Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά στις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων.
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Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών των εταιρειών.
Το κόστος των αναλωσίµων των εταιρειών.
Το εργολαβικό κέρδος των εταιρειών.
Το ύψος των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.

7 - Η επίβλεψη εκτέλεσης το έργου θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του
έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καµία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την
πλήρη και ορθή εκπλήρωση του έργου, για το οποίο και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική
ευθύνη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών του,
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην
αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος ή παράλειψης των παραδοτέων εργασιών.

8 - Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνεται σε µηνιαία βάση, µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των µηνιαίων εργασιών από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο ανάδοχος υποβάλει
το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του αναδόχου, βαρύνουν
τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
Κατά την εξόφληση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στο Υπ. Υ. Με. ∆.:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
γ) Αντίγραφο υποβολής Α.Π.∆.
Το αντίγραφο Α.Π.∆. θα προσκοµίζεται στο ΙΚΑ για έλεγχο και εν συνεχεία θα δίνονται επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Ο µισθός των απασχολουµένων στο έργο, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, οι
εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταµείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε
το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου, να προσκοµίσει στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µας, κατάσταση, η οποία θα περιλαµβάνει τα
ονοµατεπώνυµα των εργαζοµένων στο εν λόγω έργο, τη διεύθυνση κατοικίας τους, τον αριθµό της
αστυνοµικής τους ταυτότητας ή της άδειας διαµονής τους και τον αριθµό τηλεφώνου τους.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς οι οποίοι δεν είναι
εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια παραµονής κ.λ.π.), η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα της καταγγελίας της Σύµβασης.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, η υποχρέωσή του, για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των
κανόνων της εργατικής νοµοθεσίας και της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων. Σε περίπτωση
που το Υπουργείο µας διαπιστώσει παράβαση των παραπάνω κανόνων, έχει το δικαίωµα να
καταγγείλει τη σύµβαση και να επιβάλλει στον ανάδοχο, όλες τις προβλεπόµενες από το Νόµο,
κυρώσεις.
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας της αναδόχου ένωσης εταιριών ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου
αυτής της απόφασης και της σχετικής σύµβασης, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό
Προµηθειών ∆ηµοσίου ( π.δ. 118/2007) κυρώσεις.

9 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
# 65.000,00 € # (συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2012, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
Φορέας 39- 100 και Κ. Α. Ε. 0875 « Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας».

10 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων.

11 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί
ασύµφορο.

12 - Η παρούσα απόφαση, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων,
µέχρι τη 17η Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή.
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13 - Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, απευθείας στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού,
που είναι στις 20 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 πµ, στον 6ο όροφο του κτιρίου
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 - Παπάγου, γραφείο 605.
Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφεροµένους, να αποστείλουν το φάκελο της
προσφοράς τους µε απλό ταχυδροµείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του
Υπουργείου (Αναστάσεως 2 – Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία,
υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Επισηµαίνουµε
ότι, προς αποφυγή τυχόν προβληµάτων, θα πρέπει οι παραπάνω προσφορές να παραλαµβάνονται από
το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Το από 27-01-2012 Πρακτικό διενέργειας
δηµόσιας κλήρωσης

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
1 - ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2 - Αναφερόµενους υπαλλήλους (5),
µέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού

ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3 - Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιοικητικής Υποστήριξης
4 - ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
5 - Αναφερόµενους υπαλλήλους (5),
µέλη της επιτροπής εξέτασης και
κρίσης των ενστάσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ

1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Π. Γιαννάκη
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Ανήκει στη µε αριθµ. Οικ. 542/154/06-02-2012 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Α) Καθαρισµός υπαίθριων χώρων :
Στους υπαίθριους χώρους περιλαµβάνονται πάρκινγκ, αύλειος χώρος Υπουργείου.
Ο καθαρισµός των υπαίθριων χώρων του Υπουργείου περιλαµβάνει:
Καθαρισµό και συλλογή απορριµµάτων από τα πεζοδρόµια, πλακόστρωτα και λοιπούς εξωτερικούς χώρους γύρω
από το κτιριακό συγκρότηµα µία φορά την εβδοµάδα.
Β) Συλλογή άχρηστου χαρτιού:
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώνει σε πλαστικούς σάκους το άχρηστο χαρτί κατά κατηγορίες:
α) χρωµατιστό χαρτί και εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά, βιβλία κ.λ.π.
β) λευκό χαρτί φωτοαντιγραφικό,

βιβλία, σηµειώσεις από φωτοαντιγραφικό χαρτί και από Η/Υ, το οποίο θα

µεταφέρει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
3.Εξοπλισµός - Υλικά
7.1 Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός για τον καθαρισµό των κτηρίων, όπως αυτός
περιγράφεται, βαρύνει τον Ανάδοχο.
7.2 Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισµό όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός των:
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες
γ) Κρεµοσάπουνο χεριών

I. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού
καθορίζεται σε δεκαοκτώ (18) άτοµα [δεκαπέντε (15) για το κτίριο της Αναστάσεως, δύο (2) για το κτίριο της
Ανθίµου Γαζή και ένα (1) για το κτίριο του ΕΑΚ]. Ο χρόνος απασχόλησης των παραπάνω ατόµων καθορίζεται ως
εξής:
o Καθαριότητα όλων των γραφείων, του κτιρίου της Αναστάσεως, από τις 15:30 µ.µ. έως 18:30 µε απασχόληση
δέκα (10) καθαριστών/στριών.
o Πλήρη απασχόληση, στο ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών, από 6:30 π.µ. έως 14:30 πέντε (5) καθαριστριών
προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες ως εξής:
►
►
►
o Καθαριότητα

∆ύο (2) άτοµα στο κτίριο των Γραφείων της Αναστάσεως 2.
∆ύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της Πολιτικής ηγεσίας.
Ένα (1) άτοµο για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της Πολιτικής ηγεσίας.
όλων των γραφείων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, του κτιρίου της Ανθίµου Γαζή, για τρείς

ώρες την ηµέρα, µε απασχόληση δύο (2) καθαριστριών.
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o Καθαριότητα όλων των γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, του ΕΑΚ, τρεις φορές την εβδοµάδα για
µιάµιση ώρα, από 13:00 έως 14:30 µε απασχόληση µιας (1) καθαρίστριας.
Σε περίπτωση που το παραπάνω ελάχιστο προσωπικό δεν επαρκεί, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την
απασχόληση επιπλέον ατόµων, δεδοµένου ότι βασική απαίτηση του Υπουργείου µας είναι η πλήρης καθαριότητα
όλων των αναφεροµένων χώρων.
Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα.
Οι εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, θα εκτελούνται µετά το πέρας της εργασίας των υπαλλήλων,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες.

II. ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Για την εκτέλεση όλων των εργασιών ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τα καλύτερα και πλέον ενδεδειγµένα για κάθε
περίπτωση υλικά και µηχανήµατα, µε δική του δαπάνη, εκτός από το χαρτί υγείας, τις χειροπετσέτες και το
σαπούνι, τα οποία θα διατίθενται από την Υπηρεσία.

III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
I.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆απέδων Γραφείων, Γυµναστηρίου, ∆ιαδρόµων, Κουζινών, Κλιµακοστασίων, Εισόδου
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, και πλύσιµο µε ειδικό µηχάνηµα πλύσεως δαπέδου ( δάπεδο ∆/νσης
Οργάνωσης και Πληροφορικής ), στέγνωµα, καθαρισµός νεροχυτών καθηµερινά.
Πλακιδίων τοίχων, ντουλαπιών κουζινών ανά πενθήµερο.
Β. W.C ( Τουαλετών ) - Καµπίνες Ντους Γυµναστηρίου
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδου, καθαρισµός λεκανών, νιπτήρων, ουρητηρίων, καλυµµάτων
λεκανών, εκκένωση καλαθιών, τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού δύο φορές την ηµέρα.
Καθρεπτών ανά πενθήµερο.
Πλακιδίων τοίχων ανά δεκαπενθήµερο.
Γ. Γραφείων, τραπεζιών συµβουλίων, τραπεζιδίων
Ξεσκόνισµα, καθαρισµός µε απορρυπαντικά και στέγνωµα καθηµερινά.
∆. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από ύφασµα )
Ξεσκόνισµα, σκούπισµα καθηµερινά.
Ε. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Ξεσκόνισµα καθηµερινά.
ΣΤ. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Πλύσιµο µε απορρυπαντικό και στέγνωµα ανά πενθήµερο.
Ζ. Καλαθιών αχρήστων, σταχτοδοχείων ( επιτραπέζιων & επιδαπέδιων ).
Εκκένωση και καθαρισµός εσωτερικά καθηµερινά.
Η. Θαλάµων ανελκυστήρων
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων καθηµερινά.
Θ. Θαλάµων ανελκυστήρων
Καθαρισµός τοιχωµάτων των θαλάµων καθηµερινά.
Ι. Υαλοπίνακες Εισόδου - Παραθύρων & Πορτών
Καθαρισµός υαλοπινάκων & πλαισίων µία ( 1 ) φορά τον µήνα.
Κ. Μοκετών
Σκούπισµα καθηµερινά.
Λ. Μοκετών
Πλύσιµο, στέγνωµα µε ειδικό µηχάνηµα ανά δίµηνο.
Μ. Πορτών - Ντουλαπών - ∆ιαχωριστικών
Α.

Ν.

Ξ.
Ο.
Π.

Καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Περιβάλλον χώρος κτιρίου ( περίβολος )
Σκούπισµα εξωτερικού χώρου εισόδων κτιρίου και υπογείου γκαράζ καθηµερινά.
Καθαρισµός λοιπού περιβάλλοντος χώρου και πεζοδροµίου ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο).
Σκούπισµα πεζοδροµίου επί της οδού Αναστάσεως και Τσιγάντε καθηµερινά.
Εξωτερικά φυλάκια
Καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Πλακίδια τοίχων Ε.Α.Κ
Πλύσιµο ανά δεκαπενθήµερο.
Μεταλλική αντηλιακή κατασκευή - Σκάλες κινδύνου
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Υ

Καθαρισµός ανά τρίµηνο.
Αµφιθέατρο
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Υπόγειος χώρος στάθµευσης
Σκούπισµα ανά πενθήµερο ( κάθε Σάββατο )
Γενικός καθαρισµός - πλύσιµο µε ειδικό µηχάνηµα ανά µήνα.
Σκούπισµα ράµπας εισόδου έως τους ανελκυστήρες καθηµερινά.
Υπαίθριος χώρος στάθµευσης
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο).
∆ιαχωριστικά Γραφείων

Φ

Υπαίθριος χώρος περιµετρικά του περιφραγµένου χώρου στάθµευσης

Ρ.
Σ.

Τ.

Καθαρισµός µία φορά το χρόνο
Καθαρισµός µία φορά το δίµηνο
II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ
1.

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ

(Το 6 όροφο κτίριο γραφείων και το γυµναστήριο εκτός των γραφείων των Γενικών ∆ιευθυντών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1.
2.
3.
1.
4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Είσοδος µε θυρωρείο
Θάλαµοι ανελκυστήρων
Κλιµακοστάσιο ( από ισόγειο έως δώµα )
Γραφεία
(∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής και Γεν. Πρωτόκολλο)
5. ∆ιάδροµος, κουζίνα
6. W.C
Α’ ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
Β’ ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
∆’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΕΠΙΠΛΑ ( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ ( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ )
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
 Εισόδου, θυρωρείου, πορτών, παραθύρων κλπ 6ορόφου κτιρίου γραφείων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Α
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Α
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Α
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

 Κτιρίου της Πολιτικής Ηγεσίας
 Γραφείων των Γενικών ∆ιευθυντών
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ( Υπόγειο )
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Υ
Ν,Ξ
Α,Β
Π
Ρ
Σ
Τ
Φ

2. ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Γραφεία ( 80 m² )
2. Χώρος ελέγχου αυτοκινήτων (570 m²)

Α, Κ, Λ, Μ
Α, Ξ

2.
3.
4.
5.

3.

2.

3.

4.

5.
6.

Γ
∆, Ε, ΣΤ
Ζ
Ι

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 4 - ΑΘΗΝΑ (8 όροφο κτίριο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ

1.

Β

3. W.C (3 m²)
ΕΠΙΠΛΑ
( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ
( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ )
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Είσοδος µε θυρωρείο
2. Θάλαµος ανελκυστήρα
3. Κλιµακοστάσιο ( από ισόγειο έως δώµα )
Α’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
Β’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
∆’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α, Κ, Λ, Μ
Η,Θ
Α
Α, Κ, Λ, Μ
Α
Β
Α, Κ, Λ, Μ
Α
Β
Α, Κ, Λ, Μ
Α
Β
Α, Κ, Λ, Μ
Α
Β
Α, Κ, Λ, Μ
Α
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

3.
W.C
ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
Ζ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
Η’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος
3.
W.C
ΕΠΙΠΛΑ ( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ ( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ)
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Εισόδου, θυρωρείου, πορτών, παραθύρων κλπ.
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Τα τετραγωνικά µέτρα των χώρων προς καθαρισµό, εκάστου κτιρίου είναι τα
εξής:
2

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
1

(Παράρτηµα Γ’)

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2, ΠΑΠΑΓΟΥ (17.771,00 m )
1.ΙΣΟΓΕΙΟ
2
1. Είσοδος µε θυρωρείο
243,00 m
2
2. Θάλαµοι ανελκυστήρων
11,75 m
2
3. Κλιµακοστάσιο (από ισόγειο έως δώµα)
185,15 m
2
4. Γραφεία
802,80 m
2
5. ∆ιάδροµος, κουζίνα
145,00 m
2
6. W.C.
36,00 m
2.Α’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
873,00 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
324,80 m
2
3. W.C.
27,00 m
3.Β’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
712,65 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
143,05 m
2
3. W.C.
27,00 m
4.Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
791,24 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
131,50 m
2
3. W.C.
27,00 m
5.∆’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
888,20 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
88,30 m
2
3. W.C.
27,00 m
6.Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
480,65 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
33,75 m
2
3. W.C.
27,00 m
7.ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
433,70 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
73,40 m
2
3. W.C.
27,00 m
2
13.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ 2.790,00 m
2
14.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
77,76 m
2
15.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΗΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 421,00 m
2
16.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
435,00 m
2
17.ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2.897,00 m
2
18.ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
4.834,00 m
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
6.829,00 m
2
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
8.045,00 m
2
ΧΩΡΟΙ PARKING
2.897,00 m
ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
83,00 m
2
ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
570,00 m
ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑ∆Α ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ
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1.364,00 m

2
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Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
2

(Παράρτηµα Γ’)

Οι χώροι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, που θα
καθαρίζονται από τον ανάδοχο, δεν έχουν µοκέτες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου των εργασιών πληµµελής εκτέλεση από
τον ανάδοχο των προβλεπόµενων από τη σύµβαση εργασιών ή παράλειψη εκτέλεσης συµβατικών εργασιών, ή µη
απασχόλησης καθηµερινά του προβλεπόµενου ελάχιστου προσωπικού, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παράβασης
παρουσία του αναδόχου στον οποίο παραδίδεται αντίγραφο µε υπογραφή.
Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την επιτροπή αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος του προστίµου που θα
επιβληθεί στον ανάδοχο βάσει των παρακάτω χρηµατικών ποινών.
1. Η ποινή για τη µη απασχόληση καθηµερινά του προβλεπόµενου ελάχιστου αριθµού προσωπικού υπολογίζεται ως
εξής: α) για την πρώτη φορά, κάθε µήνα, που θα πραγµατοποιούνται εργασίες καθαρισµού µε µειωµένο προσωπικό από
τα οριζόµενα, θα επιβάλλεται πρόστιµο 30,00 €, για κάθε άτοµο που θα απουσιάζει.
β) για τις επόµενες φορές, στον ίδιο µήνα, θα επιβάλλεται πρόστιµο 60,00 €, για την απουσία κάθε ατόµου.
2. Η ποινή για τη µη εκτέλεση συµβατικής εργασίας είναι: α) για την πρώτη φορά κάθε µήνα είναι 60,00 €, ανά
όροφο.
β) για τις επόµενες φορές στον ίδιο µήνα σε 120,00 €
ανά όροφο.
γ) το ακριβές ποσό της ποινής σε κάθε περίπτωση θα
καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση των παραλείψεων
από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου των εργασιών.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποπέσει για τέταρτη φορά στον ίδιο µήνα σε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει πρόστιµο, το οποίο θα αντιστοιχεί µε το ήµισυ της συµβατικής αξίας ή να
τον κηρύξει έκπτωτο.
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