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Δ/ΜΗ ΔΘΟΘΙ/ΙΩΜ & ΟΘΙ/ΙΩΜ ΤΠΗΡΕΘΩΜ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΡΟΛΗΘΕΘΩΜ 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Λε ηελ από 11-03-2020 Ππάξη Νομοθετικού Πεπιεσομένος «Ιαηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ (ΦΕΙ Α’  55/11-03-2020) θαη ηελ εγθύθιην  Δ1(α)/ΓΠ. 

Οικ 16393/09-03-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,   θαζνξίδνληαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19  ζε ρώξνπο εξγαζίαο. 

Πέξαλ απηώλ ζην άξζξν 26 ηεο από 14-03-2020 Ππάξηρ Νομοθετικού Πεπιεσομένος 

«Ιαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ 

COVID-19 (ΦΕΙ Α’  64/14-03-2020) νξίδεηαη όηη νπνηαδήπνηε αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο θείκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ, 

λα πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο. 

 Επεηδή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ 

θνξωλνϊνύ COVID-19, πέξα από ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, ρξεηάδεηαη ζπρλόο 

θαζαξηζκόο ηωλ ιείωλ επηθαλεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά (π.ρ. πόκνια, ρεξνύιηα, 

θνππαζηή από ζθάιεο ή θηγθιίδωκα, αλειθπζηήξεο, δηαθόπηεο, βξύζεο θιπ) κε θνηλά 

θαζαξηζηηθά, δειαδή πγξό ζαπνύλη θαη λεξό, ή δηάιπκα νηθηαθήο ριωξίλεο 10% (1 κέξνο 

νηθηαθήο ριωξίλεο αξαηωκέλν ζε 10 κέξε λεξό) ή αιθννινύρν αληηζεπηηθό. εκεηώλεηαη όηη νη 

εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πξέπεη λα γίλνληαη κε ρξήζε γαληηώλ κηαο ρξήζεο θαη ζηνιή εξγαζίαο. 

        Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηωλ θάδωλ, όηαλ γεκίδνπλ, πξέπεη λα δέλνληαη ζθηθηά θαη λα 

απνκαθξύλνληαη ακέζωο. Σνλίδεηαη όηη, ην πξνζωπηθό όηαλ θαζαξίδεη ζα πξέπεη λα θνξάεη γάληηα 

κηαο ρξήζεο θαη ζηνιή εξγαζίαο. Σα γάληηα κεηά ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ακέζωο 

ζηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ηωλ θάδωλ απνξξηκκάηωλ θαη λα κε γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνύ 

ηνπο, πρ. πιύζηκν ηωλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 Η ελ ιόγω έθηαθηε εξγαζία δελ δύλαηαη λα θαιπθζεί από ην πθηζηάκελν πξνζωπηθό γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 24-04-2020 έωο θαη 23-05-2020. 

Η έθηαθηε εξγαζία αθνξά ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. επί ηεο 

νδνύ Μενθύηνπ 69, Υαιθίδαο θαη ώξεο πνπ ππάξρεη ζπλαιιαγή κε ην θνηλό ήηνη 08:00 έωο 

14:00, γηα έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο.  

Σα πιηθά θαζαξηζκνύ ηωλ επηθαλεηώλ βαξύλνπλ ηε Δ.Ε.Τ.Α.Υ. ελώ ηα κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ ηνλ Αλάδνρν. 

Η παξνρή ππεξεζίαο  θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθόινπζν θωδηθό ηνπ Ινηλνύ Κεμηινγίνπ 

δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ (CPV) :  

 

90911200-8 

 

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνύ θηηξίωλ 

  

        Πξνηείλεηαη ε  εθηέιεζε ηεο ωο άλω παξνρήο ππεξεζίαο λα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε δηόηη 

ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ηα  ρξεκαηηθά όξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 328 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2016 (Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
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2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)) θαη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηεο από 14-03-2020 Ππάξηρ 

Νομοθετικού Πεπιεσομένος «Ιαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 (ΦΕΙ Α’  64/14-03-2020). 

Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο αμίαο 

ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ηωλ είθνζη ρηιηάδωλ (20.000) επξώ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πιεξωκήο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξωκή ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Μ.4412/2016. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγω παξνρή ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 1.736,00€ 

(κε Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο επηρείξεζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνπ έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 249/2019 απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζηνπο  K.A. 620701 θαη Κ.Α. 

54006224 . 

 

 

  Η Τπεύζπλε Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ                                                                                                             

                           Θεωπήθηκε 

                                                                                       Η Δ/ληξηα   Δηνηθ/θώλ    

Ειέλε Λαζηξνγηάλλε                                                      &  Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

                                                                                               Μίθε Ζαραξνύ                                                                             


