
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: « Ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών  για τον καθαρισµό του κεντρικού κτιρίου και του 
κτιρίου του 3ου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Υλικού. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.- Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1481/84 (Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης) 
β) Του Ν. 2362/1995  (Κώδιξ ∆ηµοσίου Λογιστικού) 

γ) Του Ν. 2286/95 (Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) 

δ) Του Π.∆. 394/96 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) 

2.- Την  υπ΄αριθ. Π1/622 από 13-3-95 απόφαση Υφυπουργού Εµπορίου (Ορισµός 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 2 παρ. 12 & 13 του Ν. 2286/1995). 

3.- Υπ΄αριθ. 7004/3/53-α από 14-11-2011 απόφαση  του Υφυπουργού Προστασίας του 

Πολίτη «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεµάτων 

Ελληνικής Αστυνοµίας  σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα» (Β-398). 

4.- Την υπ΄αριθ. 8045/22/4333-1 από 17-03-2011 απόφαση του Υ.Π.Π./Α.Ε.Α./Κ.Ο.Τ.Π./∆-

ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ µε την οποία εγκρίθηκε 
ποσό 16.000,00 ΕΥΡΩ για καθαρισµό του κεντρικού κτιρίου και του κτιρίου του 3ου 

Τµήµατος της ∆.∆.Υλικού. 

5.- Τις  από 23-03-2011 κατατεθειµένες προσφορές των παρακάτω: 

 

         (1) Μ.Ι.Τ. - 6 Α.Ε.-Σ.Πέτρουλα 22-Ανω Λιόσια    
        (2) ΑΧΙΛΛΕΑΣ  Ε.Π.Ε. – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

(3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. – Σ. Πέτρουλα 22 – Α. Λιόσια. 
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1.- Κατακυρώνουµε την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  για τον καθαρισµό του κεντρικού κτιρίου 

και του κτιρίου του 3ου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Υλικού, 

στην ποιο συµφέρουσα οικονοµική προσφορά , που είναι η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε., οδός 

Σ. Πέτρουλα αρ. 22, περιοχή Α. Λιόσια, τηλ. 210-2482697 και αναθέτουµε  σ΄αυτήν τις ως 
άνω  αναφερόµενες εργασίες αντί της τιµής των (15.777,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

23%. 

2.- Εγκρίνουµε συνολική πίστωση (15.777,00) ΕΥΡΩ για τον καθαρισµό του κεντρικού κτιρίου και 
του κτιρίου του 3ου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Υλικού, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
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3.- Η σχετική σύµβαση µε την  εταιρεία θα υπογραφεί από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας µας. 
4.-     Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από τριµελή επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία µας. 
5.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 8045/22/4333-1 από 17-03-2011  Απόφαση    ∆-νσης 

Οικονοµικών /Α.Ε.Α./ Υ.Π.Π. 

 

 

 

Ο 

∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΕ – Α΄ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘ. 6481/5/25-δ΄ 

 
1.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ: 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

 

Για τον καθαρισµό των χώρων των 
γραφείων, των τουαλετών , των διαδρόµων, 
των αποθηκών καθώς και των βοηθητικών 
και εξωτερικών χώρων του κεντρικού 
κτιρίου και του κτιρίου του 3ου Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Υλικού. 
 

 

από  1-04-2011 
έως 31-12-2007 
σε 9 µήνες 
 

 

1.425,20 
   327,80 
------------- 
1.753,00 
 
 
 

 
  12.826,80 
    2.950,16         
---------------- 
  15.777,00 
 

2.- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Καθηµερινά παραλαβή γενοµένης 

εργασίας από τριµελή επιτροπή που θα ορισθεί από την υπηρεσία µας κατά το 

χρονικό διάστηµα από 1-04-2011 έως 31-12-2011 και κάθε τέλος του µήνα 

συντάσσεται και υπογράφεται από αυτήν πρακτικό. 

3.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

4.- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με χρηµατικό ένταλµα κάθε µήνα, µε την προσκόµιση 

τιµολογίου  παροχής υπηρεσιών , που θα εκδοθεί  από την Υ.∆.Ε. / Υ.Π.Π. στο 

όνοµα του δικαιούχου και της αρµοδίας ∆.Ο.Υ. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. 

ΦΟΡΕΑ 

ΚΩ∆. 

ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ 
ΑΡΙΘ. 

ΥΠΟΧΡ. 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

43-110 

 

0875  
16.000,00 

 

 

 

2011  

 

6.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων 

6,4% (δηλαδή: Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Α.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%. 
Επίσης τον προµηθευτή βαρύνει, το αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% επί των 

κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ και παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 
4% για προµήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών όταν η καθαρή αξία αυτών κατά 

την  συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ. 

 

                                             ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

     Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο                                                         Ο προµηθευτής 

 Ο ∆ιευθυντής της ∆.∆.Υ./Α.Ε.Α.                                                    και γι’ αυτόν 
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                                                                                                        ΑΡΙΘ. 6481/5/25-δ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ: 
Α.  ΠΕΝΤΕ  ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Θα διενεργείται κάθε ηµέρα από ∆ευτέρα   έως και  Παρασκευή από ώρα 
07:30 έως πέρατος και θα περιλαµβάνει: 

            ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ :  Σκούπισµα – σφουγγάρισµα των δαπέδων. 
 Ξεσκόνισµα – καθάρισµα επίπλων και εξοπλισµού 
 Άδειασµα όλων των καλαθιών και αλλαγή σακούλας 

            ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ: Σκούπισµα – σφουγγάρισµα των δαπέδων.  
             Καθάρισµα των ειδών υγιεινής µε ειδικά χηµικά µε καθαριστική και 
απολυµαντική δράση .  
             Καθάρισµα βρυσών και καθρεπτών µε γυαλιστικό και απολυµαντικό υγρό 
πλύσιµο των  
             πλακιδίων τοίχου, καθώς και να εφοδιάζουν τις τουαλέτες µε χαρτιά υγείας 
και υγρό  
             καθαρισµού χεριών  που θα χορηγείτε από την Υπηρεσία µας.  
            ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ :  Σκούπισµα – σφουγγάρισµα όλων των 
διαδρόµων 
             
      Β.  ∆ΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1. Καθαρισµός Υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά όλου του κτιρίου  
2. Ορισµένοι καθαρισµοί είναι δυνατόν να γίνονται άλλες ηµέρες και Σάββατο ή 

Κυριακή    
κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

3. Τα υλικά καθαρισµού που  θα χρησιµοποιεί η επιχείρηση καθώς και τα υλικά 
καθαρισµού (σακούλες σκουπιδιών, αποσµητικά , χηµικά υγρά κ.α.) 
επιβαρύνουν την εταιρεία. 

4. Το προσωπικό που θα απασχολεί η εταιρεία στους καθαρισµούς επιβαρύνει 
καθ’ ολόκληρη  την εταιρεία (µισθοδοσία , επιδόµατα , άδειες , ασφάλιση , 
αποζηµιώσεις.) 

5. Η εταιρεία που αντιπροσωπεύει ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους 
αναλαµβάνει την υποχρέωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού 
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας µε το συνολικό ποσό των δέκα 
πέντε  χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα επτά  ευρώ (15.777,00) ευρώ για την 
περίοδο από 1/04/2011 έως 31/12/2011. 

6. Η δαπάνη θα γίνεται ανά µήνα  µε συνολικό ποσό 1.753,00 ευρώ και την 
προσκόµιση εκ µέρους της εταιρείας του αναγκαίου τιµολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 

7. Η δαπάνη θα πληρώνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται από την 
Υ.∆.Ε./ΑΕΑ. στο όνοµα της δικαιούχου εταιρείας δια της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

8. Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας σύµβασης εκ µέρους της 
εταιρείας προσδίδει το δικαίωµα στην Υπηρεσία να καταγγείλει την παρούσα 
σύµβαση και να αποβάλλει την εταιρεία οποτεδήποτε χωρίς καµιά αξίωση για 
αποζηµίωση ή οποιαδήποτε οικονοµική και άλλη απαίτηση εκ µέρους της 
εταιρείας.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ                                               Ο    
                                                                                                         
Ο ∆ιευθυντής της ∆.∆.Υ./ Α.Ε.Α.                                ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
                                                                                             και γι’ αυτόν 

                                                                                                               

 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Ι-ΜΥ


