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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α’  55/11-03-2020) και την εγκύκλιο  Δ1(α)/ΓΠ. 

Οικ 16393/09-03-2020 του Υπουργείου Υγείας,   καθορίζονται τα προληπτικά μέτρα κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  σε χώρους εργασίας. 

Πέραν αυτών στο άρθρο 26 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 (ΦΕΚ Α’  64/14-03-2020) ορίζεται ότι οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, 

να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. 

 Επειδή εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός 

καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, 

κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά 

καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος 

οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι 

εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας. 

        Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να 

απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια 

μιας χρήσης και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως 

στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού 

τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. 

 Η εν λόγω έκτακτη εργασία δεν δύναται να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό για 

το χρονικό διάστημα από 24-06-2020 έως και 23-08-2020 δεδομένου ότι αφορά στη θερινή 

περίοδο κατά την οποία χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Η έκτακτη εργασία αφορά στον καθαρισμό του κεντρικού κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της 

οδού Νεοφύτου 69, Χαλκίδας και ώρες που υπάρχει συναλλαγή με το κοινό ήτοι 08:00 έως 

14:00, για ένα μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.  

Τα υλικά καθαρισμού των επιφανειών βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενώ τα μέσα ατομικής 

προστασίας του εργαζόμενου τον Ανάδοχο. 

Η παροχή υπηρεσίας  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

90911200-8 

 

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 
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        Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας να γίνει με απευθείας ανάθεση 

διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 

4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και σε εφαρμογή του άρθρου 26 της από 14-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Α’  64/14-03-2020). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

3.472,00€ (με Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 

2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, στους  K.A. 620701 και Κ.Α. 54006224 . 

 

 

  Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών                                                                                                             

                           Θεωρήθηκε 

                                                                                       Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

Ελένη Μαστρογιάννη                                                      &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                                                                                               Νίκη Ζαχαρού                                                                             
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