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Ι. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Με ηελ παξνύζα ηερληθή έθζεζε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ θηεξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο. 
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνπλ ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ηα αλαιώζηκα θαζώο 

θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 
Δηδηθόηεξα: 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

Ι. Η πξνζθεξόκελε ηηκή δίλεηαη ζε (€) επξώ. 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηοσ Ν.3863/10 όπσο απηό έρεη 

αληηθαηαζηαζεί από ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13, νη εηαηξείεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ενηός ηης προζθορά ηοσς ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην θαη ηα 

εμήο: 

α) Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν β) 
Σηο εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο 

γ) Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 

εξγαδόκελνη 

 δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 
θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα 

πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. 

ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό 
δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ 

αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ 

δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

Προζωπικό 

• Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλόηεηα, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ 

πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο, ππόζρεηαη δε θαη βεβαηώλεη 



όηη ζα επηδεηθλύνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ 

εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ από απηήλ πξνζώπσλ. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ, νπόηε ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξόζσπν 

αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζόλησλ. 
• Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη, όπσο ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο, 

λα είλαη επαξθήο θαη λα δύλαηαη λα θαιύςεη ηπρόλ repo, άδεηεο, 

αζζέλεηεο, απεξγίεο θ.α. 
• Η ΓΔΤΑ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηνλ ζπκθσλεκέλν αξηζκό 

ησλ αηόκσλ, πνπ ζα εξγάδνληαη, γηα ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε θαη 

ηελ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ σξαξίνπ θαη ηεο ζύκβαζεο. 
• Να κελ θάλεη ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ ή άιισλ νπζηώλ πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Να κελ 

εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο 

 
ΙΙ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ-ΤΠΗΡΔΙΑ, ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΡΑΦΔΙΩΝ 

• Ξεζθόληζκα ησλ επίπισλ, ησλ γξαθείσλ, ησλ ηειεθσληθώλ 

ζπζθεπώλ ζέξκαλζεο, ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ πεξβαδηώλ ησλ 

παξαζύξσλ, ρσξίο λα αλαθαηεύνληαη ηα αληηθείκελα ζηηο 
επηθάλεηεο (ηδηαίηεξε πξνζνρή). 

• Άδεηαζκα ησλ θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ  

ζαθνπιώλ. 

• θνύπηζκα ησλ ηδακηώλ ησλ θηεξίσλ κε πγξό θαζαξηζηηθό ηδακηώλ 

θαη ραξηί γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζηίγκαηα. 
• Πξνζνρή ζηνπο δηαθόπηεο ησλ θώησλ ,ζηα ρεξνύιηα ησλ 

ληνπιαπώλ θαη ζηηο πόξηεο. Σπρόλ δαθηπιηέο ή κνπληδνύξεο πξέπεη 

λα αθαηξνύληαη 

• θνύπηζκα ησλ δαπέδσλ ρσξίο κνθέηα θαη κεηά ζθνπγγάξηζκα. 
• Καζαξηζκόο θαη γπάιηζκα ησλ πνδηώλ ή ησλ βάζεσλ ηξαπεδηώλ, 

θαζηζκάησλ θαη πνιπζξόλσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  
ΥΩΡΟΙ WC 

 

• Καζαξηζκόο κέζα θαη έμσ ζηηο ιεθάλεο θαη ζηα θαπάθηα ησλ 

απνρσξεηεξίσλ θαη απνιύκαλζε κε εηδηθό πγξό 
• Καζαξηζκόο ζηνπο ληπηήξεο θαη ζηηο βξύζεο θαζώο θαη ζηηο 

ζαπνπλνζήθεο. 



• Καζαξηζκόο ησλ θαζξεπηώλ κε ζπξέη. 

• θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο λεξό κε απνιπκαληηθό πγξό. 
• Καζαξηζκόο ζηα πιαθάθηα. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

• Πξνζνρή ζην θαζαξηζκό ησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ 

(ρξεζηκνπνίεζε απνξξνθεηηθνύ παλί κε κηθξνΐλεο). 
• Ξεζθόληζκα θάδξσλ (κε κεγάιε πξνζνρή). 

• Καζαξηζκόο ησλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ (ησλ αθνπζηηθώλ θαη ησλ 

θαισδίσλ ) ρρηζιμοποιώνηας οινόπνεσμα (κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ ). 
• Έιεγρνο ζηα πςειά ζεκεία -ηνίρνπο ,ζσιήλεο θαη γσλίεο γηα 

αξάρλεο. 

• Υξεζηκνπνίεζε εηδηθνύ πθάζκαηνο (θαλέια )γηα ην γπάιηζκα ησλ 

επίπισλ κε ζπξέη (μια θορά ηων μήνα ηοσλάτιζηον ). 
• Έιεγρνο ησλ ζνβαηεπί γηα ζθόλεο θαη θαζαξηζκόο κε ην εηδηθό 

εμάξηεκα ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο ή κε εηδηθή θαλέια 

• Καζαξηζκόο όισλ ησλ ηδακηώλ μια θορά ηο δίμηνο. 

 

Όλα ηα έξοδα [αποππυπανηικά αζθάλεια πποζωπικού κ.λ.π] 
βαπύνουν ηο ζυνεπγείο καθαπιζμού. 

 

Ο θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη: 

1. Γηα ηα γξαθεία (Γθνξηζνιόγνπ 60)  δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα  
2. Γηα ηα γξαθεία (Κηήξην Γηνίθεζεο -Δγθαηαζηάζεηο Βηνινγηθνύ 

Καζαξηζκνύ) δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3. ε πεξίπησζε έθηαθησλ θαζαξηζκώλ νη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη 

δσξεάλ. 
 

ΤΜΒΑΗ- ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο 

δώδεθα  (12) κελώλ θαη ε πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε αλέξρεηαη 
ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (3.600,00) κε 

Φ.Π.Α.. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ MONAΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΤΠΗΡΔ

ΙΑ 

ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο  

θηηξίσλ ΓΔΤΑ 

Σεκ  1 2.903.23        2.903.23 

    πλνιηθή 

αμία 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

       2.903,23 

    πλνιηθή 

αμία κε 

ΦΠΑ 

      3.600,00 

 
 

πλνιηθή αμία κε ΦΠΑ : 3.600,00 ΔΤΡΩ 

 

 
 

    Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                       ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 
ΣΡΑΓΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ                                    ΣΡΑΚΑΚΗ ΗΛΙΑ 

                                                               ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΔΤΑ 
 


