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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

      ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ                                       

       ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                         

       

    
 

ΜΕΛΕΤΗ 

                                             ΑΡ. :    89 /2017 

 

   << ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Κ.Π.Α. >> 

[ N. 4412/2016] 

 

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          :  59.677,42    ΕΥΡΩ 

       Φ.Π.Α. 24%          :  14.322,58   ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ        :    74.000,00  ΕΥΡΩ    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

1. Τεχνική Έκθεση (ΤΕΥΧΟΣ 1) 
2. . Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΕΥΧΟΣ 2) 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός (ΤΕΥΧΟΣ 3) 
4. Τιµολόγιο Μελέτης  (ΤΕΥΧΟΣ 4) 
5. Τιµολόγιο Προσφοράς  ( ΤΕΥΧΟΣ 5) 
5. Υπόδειγµα Αίτησης Συµµετοχής (ΤΕΥΧΟΣ 6) 
6. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπ. ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) (ΤΕΥΧΟΣ 7) 

 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017

ΑΔΑ: 6ΜΧΣΟΚΟΖ-ΛΛΒ
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                                                                                                A/A ΤΕΥΧΟΣ 1  

     

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευσίνα     18 /07/2017 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑ :    << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ     
ΚΤΙΡΙΩΝ      ΚΑΙ  

 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

Ν.Π.∆.∆.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ∆ΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    89  /2017 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

                                                     
(59.677,42+14.322,58 Φ.Π.Α.) 

                                                                                                ΧΡΗΣΗ: 2017-2018 
 

                                                                                                 Κ.Α. : 15.6274.0001 

                                                                                                CPV: 90911200-8 

                                          ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»  για το 

έτος 2017- 2018 , όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αφορά παροχή υπηρεσιών  

καθαρισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων και αθλητικών χώρων που διαχειρίζεται 

το Ν.Π. . 

  Θα ανατεθεί  σε τρίτους  διότι το Ν.Π.∆.∆. δεν διαθέτει υπηρεσία καθαριότητας 

µε προσωπικό ειδικότητας ΥΕ για να εξυπηρετηθούν οι δοµές του. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να τηρεί το πρόγραµµα καθαρισµού  από άρτια καταρτισµένο   

προσωπικό,   κατάλληλα   εξοπλισµένο   µε   τα   απαραίτητα   σύνεργα   και 

εγκεκριµένα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης. 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης, στο κόστος εργασίας 

συµπεριλαµβάνονται: 

 
      οι πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων (δώρα, επιδόµατα), 

 
     οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, 
     οι κρατήσεις 

 
 
Κριτήριο κατακύρωσης την γενικής υπηρεσίας θα είναι η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, όπως προσδιορίζεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
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Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ 147/8- 

 
8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 

 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
2286/1995 και  στον 

 
Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται 

ενδεικτικά στο ποσό των 74.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του 

 Ν. Π.∆.∆. . Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού ΚΑ 

15.6274.0001  η οποία είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του 

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας , ενώ θα προβλεφθεί και η 

αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018. 

Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων CPV): 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισµού 

Ο προϋπολογισµός της  δαπάνης αφορά  ωροµίσθια εργασία οκτώ µηνών από την υπογραφή 

της σύµβασης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας/ Γενικών καθηκόντων εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων,  .  

Η συνολική προϋπολογιζόµενη  δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  74.000,00ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% ,δηλ. 59.677,42 ευρώ +14.322,58 Φ.Π.Α. 24% και 

θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6274.001 του Ν.Π. κατά τα έτη 2016-2017. 

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α/α  ΧΩΡΟΙ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ)] 

 2. 2Ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   ( ΓΟΥΒΑ) ( 740 µ2)    

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ] 

4 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ)] 

5 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ΟΥ -3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  2ΟΥ -4ΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΚΤΙΡΙΑ 

7.    Κ.Α.Π.Η. Α΄-Β΄&  ΜΑΓΟΥΛΑΣ  800µ2 

8. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   300Μ2  Ο∆ΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ  37 

9.   ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11   1.000 µ2 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

α/α ΧΩΡΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εως  
31/11/17  

.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

4  ώρες το πρωί 

 7.30π.µ. εως 11.30µ.µ. 

    την Παρασκευή 6 ώρες 
το απόγευµα  

από 16.30 έως 22.30  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ    
6 Ώρες  

Κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία ανάλογα µε 
τους  
προγραµµατισµένους 
αγώνες και τις 
προπονήσεις . 

 ΑΠΟ 1 /12/17 έως 
την λήξη της 
σύµβασης  

∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

4  ώρες το πρωί 

 7.30π.µ. εως 11.30µ.µ. 

 6 ώρες το απόγευµα 
καθηµερινά  

16.30 έως 22.30  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ    
6 Ώρες  

Κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία ανάλογα µε 
τους  
προγραµµατισµένους 
αγώνες και τις 
προπονήσεις . 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές , 

κουφώµατα , ντουζιέρες, απολύµανση w.c.   , φωτιστικά, 

υαλοπίνακες, των φυλακίων ,αποδυτηρίων ,αιθουσών 

εκγύµνασης ,τουαλετών γήπεδο ποδοσφαίρου , αύλιου  

χώρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεως εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 

Σταδίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, καρέκλες, 

βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά όργανα κ.λ.π.) 

 •Καθαρισµοί  φρεατίων αγωνιστικού χώρου ανά 2 

µήνες. 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 
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   2. 2Ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ  ( ΓΟΥΒΑ) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ    

1.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

4 ωρες από 

 14.30µ.µ. έως 22.30µ.µ. 

Επίσης  

  ΣΑΒΒΑΤΟ : 4ΩΡΕΣ 

. ΚΥΡΙΑΚΗ : 4ΩΡΕΣ 

 Κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία ανάλογα µε 
τους  
προγραµµατισµένους 
αγώνες και τις 
προπονήσεις . 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ντουζιέρες, 

απολύµανση w.c.,  ,τοίχοι, οροφές, κουφώµατα, 

φωτιστικά, υαλοπίνακες  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, καρέκλες, 

βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 

 

 

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

(ΚΛΕΙΣΤΟΙ  ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ )1000µ2 

   ∆ΕΥΤΕΡΑ  εως 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Από 14.30 εως 22.30  

 

Επίσης  

ΣΑΒΒΑΤΟ : 8ΩΡΕΣ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ : 8ΩΡΕΣ 

 Κατόπιν συνεννόησης µε την 
υπηρεσία ανάλογα µε τους  
προγραµµατισµένους αγώνες 
και τις προπονήσεις . 

 

 

 

 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, ντουζιέρες, απολύµανση w.c.  , 

υαλοπίνακες, του φυλακίου ,αποδυτηρίων 

,αίθουσας ιατρού  ,τουαλετών, γηπέδου 

ποδοσφαίρου, αύλιου χώρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα κ.λ.π.) 

 • Ανα δύο µήνες Καθαρισµοί  φρεατίων 

αγωνιστικού χώρου 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων. 
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4 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ .∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

4ωρες από 16.30 έως 22.30 

 

Επίσης  

  ΣΑΒΒΑΤΟ : 4ΩΡΕΣ 

  ΚΥΡΙΑΚΗ : 4ΩΡΕΣ 

 Κατόπιν συνεννόησης µε την 
υπηρεσία ανάλογα µε τους  
προγραµµατισµένους αγώνες 
και τις προπονήσεις . 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, ντουζιέρες, απολύµανση w.c.   , 

φωτιστικά, υαλοπίνακες των φυλακίων 

,αποδυτηρίων ,αιθουσών εκγύµνασης ,τουαλετών 

γήπεδο ποδοσφαίρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα κ.λ.π.) 

 • ανα δύο µήνες Καθαρισµοί  φρεατίων 

αγωνιστικού χώρου 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων 

5. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 1ΟΥ -

3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 3Ωρες 13.30 εως 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών (ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, 

µοκέτες, απολύµανση 2 w.c.,  ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα , φωτιστικά, υαλοπίνακες  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων 
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6 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ (παλαιές αποθήκες  

ελαιουργικής) 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 Από   13.30 εως 15.00 

Πιθανή αλλαγή ωραρίου  σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία 

 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών (ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, 

απολύµανση 2 w.c.,  ,τοίχοι, οροφές ,κουφώµατα, 

κ.λ.π.) 

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 

7 3        ΚΤΙΡΙΑ     Κ.Α.Π.Η.  1.- .∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Α΄ Κ.Α.Π.Η.  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

. 

.2.- ∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Β΄ Κ.Α.Π.Η.  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

3.- .∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΥΛΑΣ  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

Πιθανή αλλαγή ωραρίου σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας καθηµερινά. 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, απολύµανση w.c., κουζίνα   , 

υαλοπίνακες, κλιµακοστάσια κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, όργανα 

φυσικοθεραπείας  κ.λ.π.) 

•Μία φορά το µήνα καθαρισµός εξωτερικών 
υαλοπινάκων   

Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 
κατάλληλων υλικών και µέσων.  
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8. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   

300Μ2  Ο∆ΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ  37 

  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 

 4 ώρες  

 17.30 έως 21.30 

 

Το ωράριο καθορίζεται από 

το πρόγραµµα των 

εκθέσεων. 

 

• Αποκατινή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας καθηµερινά. 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, απολύµανση w.c., κουζίνα   , 

υαλοπίνακες, κλιµακοστάσια κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κ.λ.π.) 

•Μία φορά τη βδοµάδα  καθαρισµός  αύλιου 
χώρου.  

Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων. 

9 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11   1.000 

µ2 

 Από Τρίτη έως Παρασκευή  

4  φορές τη βδοµάδα  

3 ώρες  

Σε συνεννόηση µε την 

υπηρεσία   

 

Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Σκούπισµα

και  σφουγγάρισµα  όλων  των 

δαπέδων  των κοινοχρήστων   χώρων του κτιρίου και 

συγκεκριµένα : 

Των δύο κλιµακοστασίων µε τις κουπαστές,  Εξωστών  Α΄ 

και Β΄ ορόφου,          Καµπίνας         ανελκυστήρα, 

Υπογείου χώρου µετρητών ∆.Ε.Η. Καθαρισµός  

υαλοστασίων χώρου εισόδου (τζάµια και αλουµίνια) – 

Αίθουσας διαλέξεων. 

 
10   Καθαρισµός εξωτερικών υαλοστασίων 

 

Οι ώρες εργασίας , ο τόπος και οι ηµέρες , δύνανται να µεταβάλλονται κατόπιν συνεννοήσεως 

του Αναδόχου  και  της  Υπηρεσίας λόγω απρόβλεπτων αναγκών χωρίς να επηρεάζουν το 

σύνολο αυτών. 

Κρίνεται αναγκαίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι να επισκεφθούν, σε συνεργασία , όλους τους 

χώρους που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ώστε να λάβουν γνώση  των 

αθλητικών  χώρων και του µεγέθους των κτιρίων, καθώς επίσης και των εκάστοτε ειδικών 

συνθηκών υπό των  οποίων θα πρέπει να εκτελούνται οι αναφερόµενες εργασίες καθαρισµού. 

 Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται αυθηµερόν µε µέσα και ευθύνη του αναδόχου 

και θα περιλαµβάνει τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους σε κατάλληλα µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης (µπλέ και πράσινους κάδους, σκίπερ, κ.λπ.) που θα έχουν  υποδειχθεί  από 

την αρµόδια υπηρεσία του Ν.Π.. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισµένο προσωπικό και 
εξοπλισµό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως εργαλεία και µηχανήµατα, 
φαράσια, σκούπες, µεταφορικά µέσα.  
Τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται θα παρέχονται από το Ν.Π. 
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Σχετικά µε το απασχολούµενο προσωπικό, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο, 
όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια  
των και τις υποχρεώσεις που απορρέουν  από την εν λόγω φύση και συνθήκες των 
προσφεροµένων υπηρεσιών εργασίας. 
Ο ανάδοχος θα καταθέτει µηνιαία  έκθεση εκτέλεσης εργασιών στην αρµόδια  υπηρεσία  του 
Ν.Π.. 

Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών, θα γίνεται από  αρµόδια τριµελή επιτροπή 

του Ν.Π. σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 , µετά από βεβαίωση του επιβλέποντα της µελέτης.  

Οι εργασίες θα αφορούν όλο το χρονικό διάστηµα της οκτάµηνης σύµβασης, θα εκτελούνται, 
εφ’ όσον το επιτρέπουν οι κλιµατικές συνθήκες, όλες τις ηµέρες του κάθε µήνα και πάντα 
σύµφωνα µε την σχετική ισχύουσα εργατική νοµοθεσία όσον αφορά την απασχόληση των 
εργαζοµένων.  
Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών και όχι για µέρος αυτών. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πόρους του Ν.Π.∆.∆. 

Οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών    (εργολάβοι),   ε ν δ έ χ ε τ α ι  ν α  τ ύ χ ο υ ν  ποινής   

αποκλεισµού  αν δεν  εξειδικεύουν, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους  τα 

εξής: 

α. Τον αριθµό των εργαζοµένων. 

β.  Τη   συλλογική   σύµβαση   εργασίας στην  οποία   υπάγονται οι   εργαζόµενοι, να   είναι 

ασφαλισµένοι  από τον ανάδοχο, να διαθέτουν  άδεια εργασίας και να γνωρίζουν Ελληνικά. 

γ. Το ύψος του προϋπολογισµένου  ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων. 

δ. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Ν.Π.∆.∆  κατά την υπογραφή της σύµβασης σχέδιο 

οργάνωσης  της εργασίας που αναλαµβάνει. 

Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

οκτάµηνης  σύµβασης και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκειται.  

 Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους ,βάσει των ισχυόντων νόµων, φόρους, 

τέλη και κρατήσεις. 

              ΗΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ                                                           ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                              
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A/A   ΤΕΥΧΟΣ  2 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευσίνα       18 /07/2017 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑ :    << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ     ΚΤΙΡΙΩΝ      ΚΑΙ  

 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ                                            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     89/2017 

 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                      (59.677,42 + 14.322,58 Φ.Π.Α.) 

                                                                                                 ΧΡΗΣΗ 2017-2018  

                                                                                                 Κ.Α. : 15.6274.0001 

                                                                                                CPV: 90911200-8 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.  Άρθρο  1:  Διατάξεις 

  Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/8-8-2016 ( ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) « δημόσιες συμβάσιες έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών , προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ 

2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
5. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
6. Της αριθ 77./17 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας οι 

όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 

7. Της αριθ.  191/17 Απόφασης της Προέδρου    

8.Του Ν. 3861/10 ‘’ Ενίσχυση της διαφάνειας’’, ‘’Πρόγραμμα διαύγειας ‘’ και  άλλες διατάξεις . 

9. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροπ. Με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 

 Άρθρο  2:  Συμβατικά  στοιχεία  

 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Τεχνική περιγραφή 
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2.  Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

3. Ο Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

4. Η διακήρυξη της Δημοπρασίας 

 

 

Άρθρο  3:  Εργασία  

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»  για το έτος 2017- 2018 , όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

 ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α/α  ΧΩΡΟΙ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ)] 

 2. 2Ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   ( ΓΟΥΒΑ) ( 740 µ2)    

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ] 

4 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ [ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΙ)] 

5 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ΟΥ -3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  2ΟΥ -4ΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΚΤΙΡΙΑ 

7.    Κ.Α.Π.Η. Α΄-Β΄&  ΜΑΓΟΥΛΑΣ  800µ2 

8. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   300Μ2  Ο∆ΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ  37 

9.   ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11   1.000 µ2 
 

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

α/α ΧΩΡΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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1. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εως  
31/11/17  

.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

4  ώρες το πρωί 

 7.30π.µ. εως 11.30µ.µ. 

    την Παρασκευή 6 ώρες 
το απόγευµα  

από 16.30 έως 22.30  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ    
6 Ώρες  

Κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία ανάλογα µε 
τους  
προγραµµατισµένους 
αγώνες και τις 
προπονήσεις . 

 ΑΠΟ 1 /12/17 έως 
την λήξη της 
σύµβασης  

∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

4  ώρες το πρωί 

 7.30π.µ. εως 11.30µ.µ. 

 6 ώρες το απόγευµα 
καθηµερινά  

16.30 έως 22.30  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ    
6 Ώρες  

Κατόπιν συνεννόησης µε 
την υπηρεσία ανάλογα µε 
τους  
προγραµµατισµένους 
αγώνες και τις 
προπονήσεις . 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές , 

κουφώµατα , ντουζιέρες, απολύµανση w.c.   , φωτιστικά, 

υαλοπίνακες, των φυλακίων ,αποδυτηρίων ,αιθουσών 

εκγύµνασης ,τουαλετών γήπεδο ποδοσφαίρου , αύλιου  

χώρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεως εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 

Σταδίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, καρέκλες, 

βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά όργανα κ.λ.π.) 

 •Καθαρισµοί  φρεατίων αγωνιστικού χώρου ανά 2 

µήνες. 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 
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   2. 2Ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ  ( ΓΟΥΒΑ) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ    

1.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

4 ωρες από 

 14.30µ.µ. έως 22.30µ.µ. 

Επίσης  

  ΣΑΒΒΑΤΟ : 4ΩΡΕΣ 

. ΚΥΡΙΑΚΗ : 4ΩΡΕΣ 

 Ανάλογα µε τις 
προπονήσεις και τους 
αγώνες 

 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών 

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ντουζιέρες, 

απολύµανση w.c.,  ,τοίχοι, οροφές, κουφώµατα, 

φωτιστικά, υαλοπίνακες  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, καρέκλες, 

βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 

 

 

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

(ΚΛΕΙΣΤΟΙ  ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ )1000µ2 

   ∆ΕΥΤΕΡΑ  εως 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Από 14.30 εως 22.30  

 

Επίσης  

ΣΑΒΒΑΤΟ : 8ΩΡΕΣ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ : 8ΩΡΕΣ 

 Ανάλογα µε τις προπονήσεις 
και τους αγώνες 

 

 

 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, ντουζιέρες, απολύµανση w.c.  , 

υαλοπίνακες, του φυλακίου ,αποδυτηρίων 

,αίθουσας ιατρού  ,τουαλετών, γηπέδου 

ποδοσφαίρου, αύλιου χώρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα κ.λ.π.) 

 • Ανα δύο µήνες Καθαρισµοί  φρεατίων 

αγωνιστικού χώρου 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων. 
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4 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ .∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

4ωρες από 16.30 έως 22.30 

 

Επίσης  

  ΣΑΒΒΑΤΟ : 4ΩΡΕΣ 

  ΚΥΡΙΑΚΗ : 4ΩΡΕΣ 

 Ανάλογα µε τις προπονήσεις 
και τους αγώνες 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, ντουζιέρες, απολύµανση w.c.   , 

φωτιστικά, υαλοπίνακες των φυλακίων 

,αποδυτηρίων ,αιθουσών εκγύµνασης ,τουαλετών 

γήπεδο ποδοσφαίρου κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα κ.λ.π.) 

 • ανα δύο µήνες Καθαρισµοί  φρεατίων 

αγωνιστικού χώρου 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων 

5. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 1ΟΥ -

3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

.∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 3Ωρες 13.30 εως 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών (ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, 

µοκέτες, απολύµανση 2 w.c.,  ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα , φωτιστικά, υαλοπίνακες  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται 

χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων 
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6 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 

ΜΠΑΣΚΕΤ (παλαιές αποθήκες  

ελαιουργικής) 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 Από   13.30 εως 15.00 

Πιθανή αλλαγή ωραρίου  σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία 

 

 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας-καθηµερινά 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών (ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, 

απολύµανση 2 w.c.,  ,τοίχοι, οροφές ,κουφώµατα, 

κ.λ.π.) 

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται στους εσωτερικούς  χώρους του κτιρίου ( 

ενδεικτικά αναφέρονται : θρανία, γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, αθλητικά 

όργανα ) 

• Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων 

7 3        ΚΤΙΡΙΑ     Κ.Α.Π.Η.  1.- .∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Α΄ Κ.Α.Π.Η.  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

. 

.2.- ∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Β΄ Κ.Α.Π.Η.  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

3.- .∆ΕΥΤΕΡΑ   ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Στο Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΥΛΑΣ  

 4 Ωρες  

7.30 µ.µ.εως 11.30µ.µ 

Πιθανή αλλαγή ωραρίου σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία 

 

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας καθηµερινά. 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, απολύµανση w.c., κουζίνα   , 

υαλοπίνακες, κλιµακοστάσια κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, όργανα 

φυσικοθεραπείας  κ.λ.π.) 

•Μία φορά το µήνα καθαρισµός εξωτερικών 
υαλοπινάκων   

Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 
κατάλληλων υλικών και µέσων.  
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8. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   

300Μ2  Ο∆ΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ  37 

  

 ΚΥΡΙΑΚΗ 

 4 ώρες  

 17.30 έως 21.30 

 

Το ωράριο καθορίζεται από 

το πρόγραµµα των 

εκθέσεων. 

 

• Αποκατινή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Άλλαγµα 

σακούλας καθηµερινά. 

• Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  

(ενδεικτικά αναφέρονται : δάπεδα, ,τοίχοι, οροφές 

,κουφώµατα, απολύµανση w.c., κουζίνα   , 

υαλοπίνακες, κλιµακοστάσια κ.λ.π.)  

 • Καθαρισµός πάσης φύσεων εξοπλισµού που 

βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του κτιρίου ( ενδεικτικά αναφέρονται : γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κ.λ.π.) 

•Μία φορά τη βδοµάδα  καθαρισµός  αύλιου 
χώρου.  

Για κάθε αντικείµενο καθαρισµού θα γίνεται χρήση 

κατάλληλων υλικών και µέσων. 

9 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΠΑΓΚΑΛΟΥ-ΚΙΜΩΝΟΣ 11   1.000 

µ2 

 Από Τρίτη έως Παρασκευή  

4  φορές τη βδοµάδα  

3 ώρες  

Σε συνεννόηση µε την 

υπηρεσία   

 

Αποκοµιδή απορριµµάτων- Καλαθάκια – Σκούπισµα

και  σφουγγάρισµα  όλων  των 

δαπέδων  των κοινοχρήστων   χώρων του κτιρίου και 

συγκεκριµένα : 

Των δύο κλιµακοστασίων µε τις κουπαστές,  Εξωστών  Α΄ 

και Β΄ ορόφου,          Καµπίνας         ανελκυστήρα, 

Υπογείου χώρου µετρητών ∆.Ε.Η. Καθαρισµός  

υαλοστασίων χώρου εισόδου (τζάµια και αλουµίνια) – 

Αίθουσας διαλέξεων. 

 
10   Καθαρισµός εξωτερικών υαλοστασίων 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5: Τρόπος εκτέλεσης. 
 

Η υπηρεσία είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων –εφόσον εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, 

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. (άρθρο 

117 παρ.1 Ν.4412/16) – να διενεργηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 
 

Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς 

φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. (άρθρο 117 παρ.2 

Ν.4412/16) 

Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 

117 παρ.3 Ν.4412/16) 
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Οι λεπτοµέρειες  διενέργειας του  συνοπτικού  διαγωνισµού καθορίζονται  στα έγγραφα της σύµβασης. 

(άρθρο 117 παρ.5 Ν.4412/16) 

 

 
Άρθρο  6: Εγγυήσεις 

 

Εγγύηση συµµετοχής (σε περίπτωση διαγωνισµού:  δεν απαιτείται εκτός αν άλλως αναφέρεται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
 

αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. (άρθρο 72 

παρ.1β του Ν.4412/16) 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας:     Οι  αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  ζητούν  από  τους προσφέροντες να 

παράσχουν  «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την  αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν 

ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης 

καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. (άρθρο 72 

παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 

 

Επιστροφή Εγγυήσεων: 
 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η     εγγύηση     συµµετοχής     επιστρέφεται     στους     λοιπούς     προσφέροντες     µετά: 
 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα  35  και  

36  του ν.  4129/2013  (Α΄  52),  εφόσον  απαιτείται.  (άρθρο  72  παρ.1α  του Ν.4412/16) 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική 
 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του 
 

Ν.4412/16) 
 

 
Άρθρο  7: Προθεσµίες- Παραλαβή εργασιών 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγγραµµα και για  οκτώ µήνες 

από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 218 του Ν. 

4412/2016. 
 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) 

 

 
Άρθρο     8: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων 

υλικών, των εργαλείων, µηχανικών µέσων, µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του 

προσωπικού και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες 
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νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που 

θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους. 

ατά την εκτέλεση της εργασίας πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε τρίτους. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, και κάθε άλλη 

εισφορά που έχει σχέση µε την εργασία, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η Αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται 

για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει 

το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχηµα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να επιβαρυνθεί η αναθέτουσα αρχή µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, 

καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου  σε ξένη 

ιδιοκτησία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη 

που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού 

του κτιρίου 

•     Άλλο σχετικό η απαραίτητο υλικό για τον καθαρισµό των χώρων, θα τα διαθέτει ο ανάδοχος.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από 

πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού 

του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), µόλις 

ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή . 

• Με τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από τον χώρο 

λειτουργίας της συµβάσεως µετά από ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση 

ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του αναδόχου . 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την εργασία 

(εργατική νοµοθεσία-Ε.Σ.Σ.Ε) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών 

παροχών, αποζηµιώσεων, κ.λ.π. να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 

κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του ∆ηµοσίου για τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

• Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η 

σύµβαση (µε τον ανάδοχο) µε κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα 

αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που 

σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη που 

θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που 

απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού έργου. 

Α. Οι εργασίες καθαρισμού γραφείων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 
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         1.  Δάπεδα – Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα - Καθημερινά 

2.  Τοίχοι – Καθάρισμα με υγρό τρίψιμο – Μηνιαία 

3.  Έπιπλα – Ξεσκόνισμα και υγρό καθάρισμα- κάθε δύο ημέρες 

4.  Καλαθάκια – Άλλαγμα σακούλας-καθημερινά 

Β.  Οι  εργασίες καθαρισμού  ερμαρίων,  ντουλαπών και  καθισμάτων  περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

1.  Ερμάρια – Ξεσκόνισμα και υγρό καθάρισμα - κάθε 15 ημέρες 

2.  Ντουλάπες - Ξεσκόνισμα και υγρό καθάρισμα- κάθε 15 ημέρες 

 

3.  Καθίσματα - Ξεσκόνισμα και υγρό καθάρισμα- καθημερινά 

 

Γ. Οι εργασίες καθαρισμού τζαμιών και περσίδων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

1.  Περσίδες – Υγρό καθάρισμα-Μηνιαία 

 

2.  Τζάμια εσωτερικά και μάρμαρα -- Υγρό καθάρισμα- κάθε 15 ημέρες 

 

3.  Τζάμια εξωτερικά και μάρμαρα -- Υγρό καθάρισμα- κάθε 15 ημέρες  

 

Δ. Οι εργασίες καθαρισμού W.C. περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

1.  Δάπεδα  – Σφουγγάρισμα με χρήση και απολυμαντικών- Καθημερινά 

 

2.  Τοίχοι   –  Υγρό καθάρισμα με χρήση και απολυμαντικών- Καθημερινά 

 

3.  Σιφώνια – Ρίψη διαλύματος χλωρίου με αναλογία 1 δισκίο ανά 500 ml νερού 

 

4.  Νιπτήρες -- Υγρό καθάρισμα  με χρήση και διαλύματος χλωρίου με αναλογία 1 δισκίο ανά 

500 ml νερού- Καθημερινά 

5.  Λεκάνες -- Υγρό καθάρισμα με χρήση και διαλύματος χλωρίου με αναλογία 1 δισκίο ανά 

 

500 ml νερού- Καθημερινά 
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6.  Καλαθάκια – Άλλαγμα σακούλας καθημερινά- Καθημερινά 

 

7.  Έλεγχος συμπλήρωση σαπουνιού και χαρτιού υγείας αλλά και χεριών- Καθημερινά 

 

Ε.   Οι   εργασίες   καθαρισμού   στα   ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ   –   ΕΞΩΣΤΕΣ  –   ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ   – 

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 

1.  Δάπεδα  – Σφουγγάρισμα με χρήση και απολυμαντικών- καθημερινά 

 

2.  Τοίχοι  – Υγρό καθάρισμα με χρήση και απολυμαντικών-εβδομαδιαία 

 

Ζ. Οι εργασίες καθαρισμού στους ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Καθημερινώς καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα δαπέδων, υγρό καθάρισμα στα 

τοιχώματα  αυτών, καθάρισμα και πλύσιμο οι καθρέπτες και οι πόρτες. 

Η. Οι εργασίες καθαρισμού στις ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 

Οι  πόρτες  των εισόδων θα  καθαρίζονται καθημερινώς  με  υγρό  καθάρισμα  και  χρήση 

απολυμαντικών και θα ξεσκονίζονται επιμελώς. 

Θ. Οι εργασίες καθαρισμού στις ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Οι αποθήκες θα καθαρίζονται με: σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα μια φορά  

την  εβδομάδα.  Η  αποθήκη που θα  φυλάσσονται  τα υλικά  θα  καθαρίζεται  και  θα 

απολυμαίνετε μία φορά την εβδομάδα. 

Ι. Η  εργασία  καθαρισμού  των εξωτερικών  υαλοπινάκων   θα  εκτελεστεί  μία  φορά   το μήνα  

επιλογής  του Ν.Π, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκεφθούν του χώρους  που αφορούν  το αντικείμενο  του 

έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

 
Άρθρο 9: Τεχνικές προδιαγραφές 

 

9.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά διάφορες εργασίες καθαριότητας και εξωραϊσµού εξωτερικών  χώρων 
.  Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισµού , κρίνεται επιβεβληµένη, λόγω της 
έλλειψης µόνιµου προσωποκό. Αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες και το αναγκαίο προσωπικό ανά 
εργασία περιλαµβάνονται   στο   Τεύχος   Τεχνικής   Περιγραφής    

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραµµα καθαρισµού , από άρτια καταρτισµένο προσωπικό, 
κατάλληλα εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριµένα υλικά καθαρισµού και 
απολύµανσης. 
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9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και κατάλληλος για τη χρήση που 

προορίζεται. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται  η δυνατότητα για 

συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι απρόσκοπτη.   Το 

προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στις εργασίες καθαρισµού χώρων 

δηµοσίων κτιρίων. 

Ο Εξοπλισµός θα πρέπει: 
 

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για καθαριότητα. Όλα τα αναγκαία υλικά 

καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και  πλέον  κατάλληλα.  Τα  υλικά  καθαρισµού  να  

µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του 

Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. .  

 
9.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 
•     Απορρυπαντικά – απολυµαντικά - αποσµητικά. 

 

•     Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων. 
 

•     Απολυµαντικά επιφανειών 
 

•     Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών 
 

Όλα τα απαραίτητα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να πληρούν τους 
εξής όρους: 

•     Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την καθαριότητα, 
 

•     τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 
 

Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
 

•     Τα  προϊόντα  απολύµανσης  να  είναι  εγκεκριµένα  από  τον  Εθνικό  Οργανισµό 
 

Φαρµάκων και να φέρουν αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους. 
 

•     Να φέρουν σήµανση CE. 
 

• Να  τηρούν   πρότυπα  ποιότητας  και  να  είναι  ως  προς  την  παραγωγή  τους 

πιστοποιηµένα κατά EN ISO 9001. 

• όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις 

εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του ∆ήµου. 

• Τα  προϊόντα  καθαρισµού  και  απολύµανσης  να  παρέχονται  στο  προσωπικό  του συνεργείου 

καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής 

τους. 

 

 
Άρθρο  10: Επαγγελµατική  ικανότητα 

 

Οι προσφέροντες µεταξύ των άλλων για την απόδειξη της επαγγελµατικής τους ικανότητας θα πρέπει να 

υποβάλουν  επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που απαιτούνται 

για την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε οµάδας, τα οποία πρέπει να 
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απασχολεί νόµιµα καθώς και τις ηµέρες και ώρες εργασίας. 

•     Βεβαίωση του Επαγγελµατικού επιµελητηρίου ή του ΓΕΜΗ. 

•  Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού που τους έχουν 

ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών ή 

οι επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών. 

• Σε περίπτωση νέου επιχειρηµατία που δεν έχει προϋπηρεσία ως εργολάβος µπορεί να 

προσκοµίσει βεβαίωση ως εργαζόµενος σε συναφή επαγγέλµατα για τουλάχιστον δύο έτη µε την 

σχετική δήλωση του εργοδότη του περί τεχνικών γνώσεων και συµπεριφοράς κατά της εργασία του. 

• Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε  την  υποχρέωση για την  απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 

• Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  αναφέρουν  τα  υλικά καθαρισµού 

που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του 

Κράτους, ΕΟΦ κλπ. και τον µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση  των  

τοπικών  συνθηκών  και  των  χώρων  για  τους  οποίους  αφορά  ο καθαρισµός. 

 

 
Άρθρο 11: Τρόπος Πληρωµής 

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τµηµατικά, µε την έκδοση του τιµολογίου του Αναδόχου και σύµφωνα µε τα 

απαραίτητα παραστατικά. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 

αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Στις  συµβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  για  την  πληρωµή  του  τιµήµατος  απαιτούνται  κατ’ 
 

ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219, ν4412/16. 

β) Τιµολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16) 

ε) Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆) όπου φαίνονται οι εργαζόµενοι και οι ηµέρες εργασίας 
 

(για την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου) 
 

στ) Έντυπο επιθεώρησης εργασίας όπου φαίνονται οι ώρες εργασίας και οι ηµεροµηνίες πρόσληψης. Θα 

προσκοµίζεται στις αλλαγές – προσθήκες του προσωπικού. 

 
 

 
Άρθρο 12  έκπτωση  του  αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 

αρµόδιας επιτροπής: 

α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε µε ειδική 

πρόσκληση, 
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β) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν  συµµορφωθεί  µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας,  που είναι σύµφωνες µε την 

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

 
 

 
Άρθρο 13 : Πληρωµή – φόροι – τέλη – κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τµηµατικά, µε την έκδοση του τιµολογίου του Αναδόχου εντός ενός   (1) 

µήνα από την  έκδοση των σχετικών  τιµολογίων  και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής και σύµφωνα µε τα απαραίτητα παραστατικά. Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση 

του σχετικού εντάλµατος πληρωµής συνοδευόµενο µε όλα τα δικαιολογητικά  για  εξόφληση.  Ο  ανάδοχος  

επιβαρύνεται  µε  όλους  τους  φόρους,  τέλη, κρατήσεις που ισχύουν  κατά την  ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού,  πλην  του Φ.Π.Α.. Επιπλέον, κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο φόρος 

εισοδήµατος και η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων..YY» κράτηση, επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

 
Άρθρο 14 : Εκχώρηση       της εργασίας  σε   τρίτο 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, µέρους ή του όλου του αντικειµένου της 

συµβάσεως. 

 

 
Άρθρο 15 : Επίλυση  διαφορών 

 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 

 
Άρθρο 16: ∆ιοικητικές προσφυγές 

 

 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας 

και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 

ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί   της   προσφυγής,   αποφασίζει   το   αρµόδιο   αποφαινόµενο   όργανο,   ύστερα   από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
 

προσφυγή. (άρθρο 205 Ν.4412/16) 
Ελευσίνα   18    -   07 -2017 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

            ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΔΑ: 6ΜΧΣΟΚΟΖ-ΛΛΒ



24 

 

                                                           Α/Α  ΤΕΥΧΟΣ   3 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευσίνα      18/07/2017 

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑ :    << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ     ΚΤΙΡΙΩΝ      ΚΑΙ  

 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

 Ν.Π.Δ.Δ.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ                                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  89 /2016 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                         (59.677,42 + 14.322,58 Φ.Π.Α.) 

                                                                                                ΧΡΗΣΗ 2017-2018 

                                                                                                Κ.Α. : 15.6274.0001 

                                                                                                CPV: 90911200-8- 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α 

                         

                               

                          Εργασία 

 

Ποσό- 

  τητα 

  Μονάδα     

  Μέτρη-    

   σης 

 

Τιμή 

 μονάδας 

   

    

Σύνολο 

 

 

 

 

1 

 

Εργασίες για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»  για το έτος 

2017 - 2018 όπως αυτές 

αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική έκθεση της υπ΄αρ.  89/ 2017  

μελέτης 

 

 

   1 

Τεμά-      

 χιο     

 

 

Κατ' αποκοπή το 

σύνολο της 

οκτάμηνης  

περιγραφόμε-

νης παροχής 

εργασίας στην 

τεχνική έκθεση 

της υπ΄αρ.  89 / 

2017  μελέτης 

 

 

 

59.677,42 

 

 

 

59.677,42 

 

 

  
Φ.Π.Α.24% 

14.322,58 

 

Γενικό  

Σύνολο 

 

 74.000,00 € 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

            ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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                                                 Α/Α   ΤΕΥΧΟΣ   4 

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευσίνα ,   18 /07/2017 

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑ :    << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ     ΚΤΙΡΙΩΝ      ΚΑΙ  

 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

 Ν.Π.Δ.Δ.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ                                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89/2017 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                         (59.677,42 + 14.322,58 Φ.Π.Α.) 

   

                                                                                                     Κ.Α. : 15.6274.0001 

                                                                                                    CPV: 90911200-8- 

 

                                                    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

       Άρθρο  1ο.   

Εργασίες για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.     

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»  για το έτος 2017 - 2018 όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική έκθεση της υπ΄αρ.   89 / 2017  μελέτης. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ   ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Αριθμητικά και ολογράφως) :  

59.677,42 ευρώ (  πενήντα εννέα χιλ. εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ) 

Φ.Π.Α. 24%: 14.322,58 ευρώ (Δέκα τέσσερεις χιλ. τριακόσια είκοσι δυο  ευρώ και πενήντα οκτώ 

λεπτα ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά και ολογράφως) : 

74.000,00 ευρώ ( Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες  ευρώ ) 

 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

            ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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                                                                                                Α/Α  ΤΕΥΧΟΣ  5 

 

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευσίνα,     18 /07 /2017 

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  ΕΡΓΑΣΙΑ :    << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ     ΚΤΙΡΙΩΝ      ΚΑΙ  

 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                             ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ 

 Ν.Π.Δ.Δ.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                            ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ                                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89/2017 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                         (59.677,42 + 14.322,58 Φ.Π.Α.) 

                                                                                                     ΧΡΗΣΗ 2017-2018  

                                                                                                     Κ.Α. : 15.6274.0001 

 

                                                    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

       Άρθρο  1ο.   

Εργασίες για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.     

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»  για το έτος 2017 - 2018 όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική έκθεση της υπ΄αρ.  89/ 2017  μελέτης. 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Αριθμητικά και ολογράφως) : 

 

 

Φ.Π.Α. 24% (Αριθμητικά και ολογράφως): 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά και ολογράφως) : 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                                         Α/Α  ΤΕΥΧΟΣ   6 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

FAX: 

e-mail: 

Παρακαλούµε να κάνετε δεκτή τη συµµετοχή µας στον 

συνοπτικό διαγωνισµό αρ. πρωτ.  /-09-2017 διακήρυξης                 

για      την      γενική      υπηρεσία 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.     ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 0 1 7-18 »,    προϋπολογισµού    
70.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  24%),  
καθώς  και  το φάκελο της προσφοράς µας ο οποίος 
περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελο 
τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονοµικής 
προσφοράς. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 
(Νόµιµος εκπρόσωπος) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

 
 
 
 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 
 

 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

 
Παροχή  πληροφοριών  δηµοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  µε  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η  αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας συναφής δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: Ν.Π.∆.∆.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [……….] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΠΑΓΚΑΛΟΥ- ΚΙΜΩΝΟΣ 11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ  Τ.Κ. 19200] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ] 

- Τηλέφωνο: [2105565617] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [prom@pakppa.gr] 

-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pakppa.gr] 
 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  

ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.     ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 0 1 7-18 »,   

CPV): [ µε CPV 9 0 9 1 0 0 0 0 - 9 ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [...] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [  ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

[  ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
i 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση      στο      Διαδίκτυο      (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
ii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:  ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iii 

ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον   απαιτείται,   προσδιορίστε   σε   ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

 

[...............] 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους,   συμπληρώστε   το   μέρος   V   κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
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εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 

 
 
 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία      (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

α) [……] 
 

 
 
 
 

β) [……] 
 
 

 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος    ή 

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός 

[  ] 
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