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ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 
Με ηελ παξνχζα Τερληθή Πεξηγξαθή θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ πιήξε θαη 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο . 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΗ 

 

 Με ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

θαζαξηφηεηα γξαθείσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλφηεηεο 

Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά θαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Φξπζφ ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη φξνη πγηεηλήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ . Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληεξεί θαη λα θαζαξίδεη θάζε επηθάλεηα θαη αληηθείκελν ζην 

ρψξν ψζηε νη πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο λα είλαη πιήξεηο , ην 

πεξηβάιινλ πγηεηλφ θαη θαιαίζζεην . 

 

2.       ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 

  Η εξγαζία επηκεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ : 

 

 Καζαξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ  εκεξήζηνο 

 

Καζαξηζκφο , ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ φισλ ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη ζπληεξεηηθά κέζα . 

Καζαξηζκφο κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιχκαλζε κε ηα θαηάιιεια 

απνιπκαληηθά ησλ ηνπαιεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ εηδψλ πγηεηλήο φπσο ιεθάλεο , 

θαιχκκαηα ιεθαλψλ , ληπηήξεο , θαζξέπηεο , κεηαιιηθά είδε , θάδνη απνξξηκκάησλ 

, πφξηεο , πιαθάθηα ηνίρσλ θιπ. . Καζαξηζκφο ιεθέδσλ απφ ηνίρνπο θαη πφξηεο 

ζηηο ηνπαιέηεο , εθθέλσζε θαιαζηψλ . Σηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπνζεηνχληαη 

επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα φπσο ραξηηά πγείαο , ζαπνχληα ,απνζκεηηθφ 

θιπ. 

Καζαξηζκφο ησλ ρψξσλ θνπδίλαο .Δπηθάλεηεο επίπισλ , πάγθνπο , λεξνρχηε 

ςπγείνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά .Καζαξηζκφο εζσηεξηθά ησλ ζηαρηνδνρείσλ . 

Σπιινγή θαη απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ θαη αιιαγή ζάθσλ ζηα θαιάζηα 

αρξήζησλ. Τα ζθνππίδηα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζαθνχιεο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη 

ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ ζηνλ πεδφδξνκν .  

Σπιινγή ραξηηνχ ζε εηδηθέο ζαθνχιεο γηα αλαθχθισζε  



 

Καζαξηζκφο θιηκαθνζηαζίνπ θαη εηζφδσλ θηηξίσλ 

 

 Καζαξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ εβδνκαδηαίνο  

 

Υγξφ θαη ζηεγλφ μεζθφληζκα ζε φια ηα έπηπια ησλ ρψξσλ (θαξέθιεο , 

επηθάλεηεο ππνινγηζηψλ πιελ θξπζηάιισλ νζφλεο , βηβιηνζήθεο , ληνπιάπεο , 

ηξαπέδηα , ζψκαηα θιηκαηηζκνχ ) θαζψο θαη ησλ ζπζθεπψλ φπσο ηειέθσλα , Fax 

θιπ. 

Απιφ μεζθφληζκα θαθέισλ , βηβιίσλ , εξκαξίσλ θαη βηβιηνζεθψλ  

Απνκάθξπλζε ηπρφλ αξαρλψλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη νξνθέο μεζθφληζκα 

θάδξσλ 

 

Καζαξηζκφο πνξηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ 

 

 Καζαξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ    κεληαίνο  

 

Μία θνξά ηνλ κήλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη γεληθή θαζαξηφηεηα ζηα θηίξηα ηνπ 

Γήκνπ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ :  

Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ εζσηεξηθά θαη πιαηζίσλ , θαζαξηζκφο πεξβαδηψλ 

παξαζχξσλ ,  θαζψο θαη θαζαξηζκφο ησλ απνζεθψλ 

Καζαξηζκφο φισλ ησλ θαξεθιψλ , πνιπζξφλσλ θαη θαλαπέδσλ  

Καζαξηζκφο ησλ πθαζκάηηλσλ επίπισλ κε ειεθηξηθή ζθνχπα 

Καζαξηζκφο δηαδξνκψλ θαισδίσλ 

Καζάξηζκα φισλ ησλ πιατλψλ πιεπξψλ ησλ επίπισλ ησλ γξαθείσλ 

Πιχζηκν ηνίρσλ ηνπηθά φπνπ απαηηείηαη 

Ξεζθφληζκα ζηα πνιχ ςειά ζεκεία ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ , επίπισλ , 

βηβιηνζεθψλ , ληνπιαπψλ , θνξληδψλ , πηλάθσλ δσγξαθηθήο θιπ. 

Απνιχκαλζε θαη κηθξνβηνθηνλία ησλ απνρεηεπηηθψλ νδψλ θαζψο θαη ησλ νδψλ 

πδξνξξνήο  

Πιχζηκν θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα θαη έμσ  

 

3.ΕΞΟΠΛΙΜΟ – ΤΛΙΚΑ  

 

 

Όια ηα απαξαίηεηα κεραληθά κέζα  θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ θηεξίνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν . Δπίζεο φια ηα απαξαίηεηα πιηθά 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν εθηφο ησλ : ραξηί πγείαο , 

ραξηί θνπδίλαο θαη θξεκνζάπνπλν ρεξηψλ .  



 

 

 

4.  ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΩΡΑΡΙΟ – ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

 Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ , ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο ρψξνπο θαη ηελ ζπρλφηεηα φπνπ ζα 

παξέρεηαη ε εξγαζία .  

O θαζαξηζκφο ησλ θηηξίσλ ζα μεθηλά κεηά ην πέξαο εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ εθηφο ησλ γξαθείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα 

γίλεηαη πξηλ ην ζρφιαζκα ησλ ππαιιήισλ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ  

ρψξνπ . 

Σην θηίξην θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γεκαξρείνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ θάζε Γεπηέξα – Τεηάξηε – Παξαζθεπή ελψ ζηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο 

θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζεο θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο ρψξνπο θαη ηελ ζπρλφηεηα 

φπνπ ζα παξέρεηαη ε εξγαζία .     

 

5.     ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα , λα κε γλσζηνπνηεί ζε 

ηξίηνπο θαη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο . 

 Ο αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ πξφζιεςε , ηελ 

ακνηβή θαη ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α. ή ζε άιιν θνξέα αζθάιηζεο 

. Έρεη θάζε επζχλε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο , δειαδή , θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ  , νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία 

(θιαδηθή) ΣΣΔ , ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ , αζθαιηζηηθή θάιπςε , φξνη 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ.. Δπηπιένλ έρεη θάζε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ » Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10/Α/18-01-1996) «Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο…… » θαη Ν. 3850/10 ( 

ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010 ) «Κχξσζε λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» . 



 

Τέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68 «Σπκβάζεηο 

εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ» ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α/15-7-

2010) θαη παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/2013 . Υπνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθηφο ησλ άιισλ α) ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζα απαζρνιεζνχλ , β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο , γ) ηελ ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη , δ) ην χςνο ησλ 

λφκηκσλ απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ , ε) ηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Η αλαζέηνπζα αξρή είλαη 

ππνρξεσκέλε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ λα δεηήζεη ηελ 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ εξγνιάβσλ . 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγείηαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηφηε νη εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε 

πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πςειήο ή πνιχ πςειήο ζνβαξφηεηαο . Σε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε . 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο απαζρνιήζεη πξνζσπηθφ  πνπ δελ 

πξνέξρεηαη απφ ρψξα κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα έρεη 

νπσζδήπνηε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα . 

 Ο αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε πιεξσκήο πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ , ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δπζηπρήκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ , φπσο θαη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ . 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ , θαζψο θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο νδεγίεο θαη έγγξαθεο εληνιέο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ απφιπην 

θξίζε ηεο , έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ εμαίξεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απφ 

ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ νπνηνπδήπνηε κέινπο απηήο θξηζεί σο κε ηθαλφ ή 

σο κε ζπκπεξηθεξφκελν θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν . 

 Ο αλάδνρνο ζα νξίζεη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ππεχζπλν 

εθπξφζσπν ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ .  

 

6.   ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΚΟΣΟ  

 

 

Η δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαζαξηφηεηα γξαθείσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο 

Γεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 

νξίδεηαη απφ 01-07-2016 εψο 30-06-2017 . 



 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ θαη αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01-07-2016 έσο θαη 30-06-2017.Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 έρεη 

εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 10.6274.02 χςνπο έληεθα ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

ελελήληα επξψ  (11.890,00€) θαη ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017 ην 

ππφινηπν ηεο πίζησζεο . Σην αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ρσξίο νπδεκία 

πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο έζησ θαη εμ επηγελφκελεο αηηίαο . 

Η θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο 

ζχκβαζεο ζα απαηηνχληαη ζε θάζε πιεξσκή ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

 Βεβαηψζεηο ηνπ ΙΚΑ πεξί εμφθιεζεο ησλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εηζθνξψλ 

(αληίγξαθα αλαιπηηθψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Α.Π.Γ. ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία ). 

 Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο εμφθιεζεο εξγαδνκέλσλ 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΥΡΤΟ 20-05-2016  
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

  
  
  

Β.ΠΑΛΑΚΑΝΣΑΡΑ ΥΡ.ΜΕΛΛΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 

 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  

 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 
Με ηελ παξνχζα  πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζαξηφηεηα γξαθείσλ πνπ 

ζηεγάδνληαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

Δκκαλνπήι Παππά ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη πγηεηλήο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ . 
 

 

Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ N. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε 

ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

 ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ N. 3731/08  

 ην άξζξν 83 ηνπ N. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)  

 ηνπ ΠΓ 28/80  

 ηελ ππ' αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 

απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/08-08-2014) 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/15-09-2011(ΦΔΚ Α’ 204) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – πξφγξακκα Καιιηθξάηεο  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α’ 64) 

 

 

Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

 
Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Τν ηηκνιφγην κειέηεο  

β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

γ. Τερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  
 

 

Άπθπο 4ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
    

Η δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαζαξηφηεηα γξαθείσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο 

Γεκνηηθέο θαη Τνπηθέο Κνηλφηεηεο Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά νξίδεηαη απφ 01-07-

2016 εψο 30-06-2017 . 

  

 

 

 



 

 

Άπθπο 5ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 
 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα , λα κε γλσζηνπνηεί ζε 

ηξίηνπο θαη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο . 

 Ο αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ πξφζιεςε , ηελ 

ακνηβή θαη ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α. ή ζε άιιν θνξέα αζθάιηζεο 

. Έρεη θάζε επζχλε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο , δειαδή , θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ  , νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία 

(θιαδηθή) ΣΣΔ , ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ , αζθαιηζηηθή θάιπςε , φξνη 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ.. Δπηπιένλ έρεη θάζε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγηεηλή θαη 

Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ » Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10/Α/18-01-1996) «Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο…… » θαη Ν. 3850/10 ( 

ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010 ) «Κχξσζε λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» .Τέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68 

«Σπκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ» ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 

115/Α/15-7-2010). Υπνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθηφο ησλ 

άιισλ α) ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ , β) ηηο εκέξεο θαη ηηο 

ψξεο εξγαζίαο , γ) ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη 

νη εξγαδφκελνη , δ) ην χςνο ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ , ε) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Η 

αλαζέηνπζα αξρή είλαη ππνρξεσκέλε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ λα δεηήζεη ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ 

φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ εθάζηνπ ησλ 

ππνςεθίσλ εξγνιάβσλ . Σε πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγείηαη ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ ηφηε νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξνζθνκίδνπλ 

ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πςειήο ή πνιχ πςειήο 

ζνβαξφηεηαο .Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα 

θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε . 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο απαζρνιήζεη πξνζσπηθφ  πνπ δελ 

πξνέξρεηαη απφ ρψξα κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα έρεη 

νπσζδήπνηε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα . 

 Ο αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε πιεξσκήο πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ , ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δπζηπρήκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ , φπσο θαη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ . 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ , θαζψο θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο νδεγίεο θαη έγγξαθεο εληνιέο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ απφιπην 

θξίζε ηεο , έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ εμαίξεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απφ 

ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ νπνηνπδήπνηε κέινπο απηήο θξηζεί σο κε ηθαλφ ή 

σο κε ζπκπεξηθεξφκελν θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν . 

 Ο αλάδνρνο ζα νξίζεη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ππεχζπλν 

εθπξφζσπν ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ .  

 

 

 

 



 

  

Άπθπο 6ο :     Αναθεώπηζη ηιμών  
 
    Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, 

αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   

 

         

Άπθπο 7ο :     Σπόπορ πληπωμήρ 
 

 Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ 

θαζνξίδεηαη ζε 20.000,00 επξψ, πιένλ ηνπ ΦΠΑ , κείνλ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ηνπ πνζνχ απηνχ, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ 

πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  

Σην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη 

θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη 

αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

εληνιήο. 

 

 

Άπθπο 8ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

 

Άπθπο9ο :     Επίλςζη διαθοπών 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.                      

 

                                                                                                           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΥΡΤΟ 20-05-2016  
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

  
  
  

Β.ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ ΥΡ.ΜΕΛΛΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΧΝ  

 

 

1. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΟΤ ΟΤΛΙΟΤ  

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΓΚ θαη νη ρώξνη είλαη :   

 Γξαθείν   

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

 

2. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

 

3. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΜΜ.ΠΑΠΠΑ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 ρνιαξρείν  

 

 

4. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

 

5. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤΜΠΑ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  



 

 Κνπδίλα 

 

6. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΦΝΟΤΓΙΟΤ  

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

7. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ –ΤΚΙΑ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

8. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΛΣΟΣΟΠΙΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

9. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΟΚΧΜΗ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

10. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟΒΡΤΗ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

11. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

12. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 



 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

13. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΘΔΛΙΝΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζην 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

14. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΤΥΙΚΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζηα 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

15. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΡΤΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κηα θνξά  ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζηα 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

16. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΟΤ ΚΟΠΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΚ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 Κιηκαθνζηάζηα 

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

17. ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟ ΥΡΤΟΤ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηνλ αληηδήκαξρν ηερληθώλ έξγωλ θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθείν  

 W.C.  

 Κνπδίλα 

 

18. ΔΓΡΑ ΓΗΜΟΤ ΔΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΥΡΤΟ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα Γεπηέξα , 

Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή  θαη νη ρώξνη είλαη : 

 Γξαθεία ηζόγεην , πξώηνο θαη δεύηεξνο όξνθνο 



 

 Κιηκαθνζηάζηα εζωηεξηθά – εμωηεξηθά   

 W.C. 

 Κνπδίλεο 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΥΡΤΟ 20-05-2016  
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

  
  
  

Β.ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ ΥΡ.ΜΕΛΛΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

 


