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ΣΔΥΝΙΚΗ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη ηα θηίξηα ησλ: 
1. Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο                                                             (πεξίπνπ 460 η.κ.) 
2. Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                        (πεξίπνπ 300 η.κ.) 
3. Β΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                        (πεξίπνπ 300 η.κ.) 
4. Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ πεξηνρήο Βάιηαο                        (πεξίπνπ 840 η.κ.) 
5. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ΠΗΚΠΑ                                 (πεξίπνπ 375 η.κ.) 
6. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Κνπαλνχ                             (πεξίπνπ 480 η.κ.) 
7. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Δπηζθνπήο                          (πεξίπνπ 380 η.κ.) 
8. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αγγεινρσξίνπ                     (πεξίπνπ 400 η.κ.) 
9. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηελεκάρνπ                         (πεξίπνπ 50 η.κ.) 
10. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Μνλνζπίησλ                        (πεξίπνπ  362 η.κ.) 
θαη νη αχιεηνη ρψξνη ηνπο. 

 
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη απφ ηηο 07/01/2019 έσο 31/12/2019. Γηα 
ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ 
επηζπλαπηνκέλσλ πηλάθσλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο αλά ρψξν  θαη ψξα εξγαζίαο, 
κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ ηήξεζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 
Δξγαζίαο, κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο λα κελ είλαη θάησ απφ ην ειάρηζην εξγαηηθφ θφζηνο. 
Ζ δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο  2019   ηνπ Φνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α.Δ: 02.15.6274.00 θαη 02.15.6274.01. 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Οη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ζα παξέρνληαη σο εμήο:  
Χώροι ποσ θα καθαρίζονται: 
 

1. Αίζνπζεο λεπίσλ . 
2. Κνπδίλεο 
3. Γηάδξνκνη. 
4. W.C. λεπίσλ,  θαη πξνζσπηθνχ. 
5. Απνζήθεο (ηξνθίκσλ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εηδψλ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ). 
6. Γξαθεία,  γξαθείν δηαρείξηζεο, αχιεηνη ρψξνη, βεξάληεο. 

 
Χρόνος και τρόπος καθαρισμού: 
 
Εργαζίες ποσ θα εκηελούνηαι κάθε μέρα 
1. W.C. λεπίσλ,  πξνζσπηθνχ. 
2. θνχπηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 
3. θνπγγάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 
4. Απνθνκηδή ζθνππηδηψλ. 
 
Εργαζίες ποσ θα εκηελούνηαι μία θορά εβδομαδιαία 
1. Γεληθή θαζαξηφηεηα γξαθείσλ θαη W.C. 
2. Καζάξηζκα ηδακηψλ. 
3. Καζάξηζκα καγεηξίσλ θαη ληνπιαπηψλ θνπδίλαο 
4. Καζάξηζκα αχιεησλ ρψξσλ. 
 
Εργαζίες ποσ θα εκηελούνηαι δύο θορές εηηζίως 
1. Καζαξηζκφο θνπξηηλψλ. 
2. Γεληθή θαζαξηφηεηα φισλ ησλ απνζεθψλ. 
3. Καζαξηζκφο ζε ζψκαηα θαινξηθέξ, πφξηεο θαη πεξβάδηα. 
4. Καζαξηζκφο κνθεηψλ – ραιηψλ 

 

3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 





    Σν ζπλεξγείν ζα απαζρνιεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο 07/01/2019 έωο 
31/12/2019,  11 (έληεθα) άηνκα. 
    πγθεθξηκέλα: 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Κ.Α.Π.Η. Νάνπζαο 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Νάνπζαο  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Β΄ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Νάνπζαο 

 2 (δύν) άηνκα ζα απαζρνινύληαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ 
ηαζκνύ πεξηνρήο Βάιηαο. (ζηνλ βξεθνλεπηαθό ζηαζκό Βάιηαο ηωλ 840 η.κ. 
πεξίπνπ, ιεηηνπξγνύλ 2 βξεθηθά θαη 2 λεπηαθά ηκήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη θαζαξά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο 
βξεθώλ θαη λεπίωλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ) 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη  γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Π.Ι.Κ.Π.Α. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Κνπαλνύ 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Δπηζθνπήο.  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Αγγεινρωξίνπ. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ ηελεκάρνπ. 

 1 (έλα) άηνκν  ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 
ηαζκνύ Μνλνζπίηωλ. 

 
     Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 25 εηψλ. 
 
Σν Ν.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο 
δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηνπ, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζίαο 
ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη αλσηέξσ ρψξνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαζ’ φιν ην 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ 
ζηαζκψλ.  
 
4.ΤΛΙΚΑ 
 
Τιηθά θαζαξηζκνχ 
• Σα πιηθά θαζαξηζµνχ ζα είλαη εγθεθξηµέλα θαη θαηαρσξεµέλα ζην Γεληθφ Υεµείν ηνπ 
Κξάηνπο   
• Σα απνιπκαληηθά πξντφληα λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζµφ Φαξµάθσλ  
• Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο, εθηφο ησλ ραξηηψλ πγείαο, ζα ηα δηαζέηεη ν αλάδνρνο. 
  
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Δ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΒΑΗ  
 

1 ΓΔΝΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

2 ΥΛΩΡΗΝΖ 

3 ΣΕΑΜΗΩΝ  

4 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ 

5 ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ  

6 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 450 ΓΡ. 

7 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΔ 290 ΓΡ. 

8 ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ 

9 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ ΑΛΑΣΑ 

10 ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΠΑΝΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 





ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ 

11 ΥΑΡΣΗ ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ 1 ΚΗΛΟΤ 

 

 

5.ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

α)  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ (έλα γηα θάζε θηίξην) 

 Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 
ζπζηήκαηνο. 

 Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζθνπγγαξίζηξεο γηα γξαθεία-θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 

δηαθνξεηηθνί γηα WC. 

 Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ 

 Τθαζκάηηλεο κάθηξεο (dust mop), φπνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ειεθηξηθή ζθνχπα. 

 αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ 

 θνπγγαξάθηα κε ζχξκα, γηα ηξίςηκν κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ θαη 

εηδψλ πγηεηλήο. 

 θάια 

 Λάζηηρν πνηίζκαηνο 

 Ξεζθνλφπαλα 

 άξσζξα θαη θαξάζηα γηα ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη 

 

β) Ο ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ   ΠΛΗΡΔΙ  ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΟΡΟΤ: 

 Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα 

 Όια ηα αλαγθαία ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα 

είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια. 

 Σα αλαγθαία ζθεχε – εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ 

θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 

 Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α, λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

 

6. ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ζα θαηαβάιιεη 
ηηο λφκηκεο απνδνρέο, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο 
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ή απφ 
Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο, ζα ηεξεί ην λφκηκν σξάξην, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απηψλ. 

 Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε δεκηά ή θζνξά 
πνπ ζα πξνμελήζεη απφ ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ θαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα κέζα 
θαζαξηζκνχ, ζε βάξνο πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα θέξεη νκνηφκνξθε θφξκα εξγαζίαο. 





 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 25 εηψλ. 
 

 
    Ζ     ελδεηθηηθή     δαπάλε ππνινγίδεηαη     ζην     πνζφ     ηωλ 86.747,52 € , ρσξίο ηνλ 
Φ.Π.Α. 

 
                                                                                                             Νάνπζα 07/11/2018 
 
            πληάρζεθε                                   Διέγρζεθε                                      Θεσξήζεθε  

 
 
 

       Αλδξνλίθε Μαηάηε                        Όιγα Παπιίδνπ                               Αζελά Μαιάθε 
   Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο                      ΠΔ Γηνηθεηηθψλ                               Πξφεδξνο Γ..                                               
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    
   Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζα θαζαξίδνληαη 
φιν ην ρξφλν εθηφο απφ ην κήλα Αχγνπζην θαη εθηφο απφ 1/2 ηνπ κήλα ηελ πεξίνδν ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ θαη 1/3 ηνπ κήλα ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. Γειαδή ζπλνιηθά ε πεξίνδνο 
εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε  217 εκέξεο.   
Ο Υψξνο ηνπ ΚΑΠΖ, ζα θαζαξίδεηαη φιν ην ρξφλν, δειαδή ζπλνιηθά ε πεξίνδνο εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζε  246 εκέξεο.   
 
    Πξνζεγγηζηηθά ην κέζν σξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 3,93 € θαη θαηά 
ζπλέπεηα πξνζεγγηζηηθά γηα  8,6,5, & 3 ψξεο εξγαζίαο εκεξεζίσο, ην θφζηνο  έρεη   σο εμήο: 
Α) Ωξνκίζζην 26,18*0,15=3,93 (κεηθηέο απνδνρέο αλά ψξα). 
Β) Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ:25 εκεξ. *26,18=654,50 *1,04166=681,77/261εξγάζηκεο εκέξεο /8 
ψξεο=0,33 € 
Γ) Γψξν Πάζρα:15 εκεξ. *26,18=392,70 *1,04166=409,06 /261εξγάζηκεο εκέξεο /8 
ψξεο=0,20 € 
Γ) Δπίδνκα άδεηαο: 13 εκεξ.* 3,93=51,09/ 261 εξγάζηκεο εκέξεο =0,20 
 
Δ) Κφζηνο αληηθαηάζηαζεο εηήζηαο άδεηαο 
20 εκεξ.+(92,705*1,04166=2,82)δψξα αληηθαηαζηάζεσλ +1,6 επίδνκα άδεηαο  αληηθαηα-
ζηάζεσλ + 1,6 απνδεκ. άδεηαο αληηθαηαζηάζεσλ =26,02*3,93 /261 εκεξ.=0,39. 
  
Πάζεο θχζεο Ννκηθέο απνδνρέο αλά ψξα 
 
χλνιν α+β+γ+δ+ε=5,05 € αλά ψξα . 
 
ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 
 
Απφ  ην  θφζηνο αληηθαηάζηαζεο  εηήζηαο άδεηαο αθαηξνχκε ην 1,6 απνδ. άδεηαο δηφηη δελ 
ππνινγίδεηαη ζηηο εηζθνξέο ,άξα  26,02-1,6=24,42*3,93=0,37 
 
 Γει. 5,03 * 25,06%=1,26   γηα φζνπο εξγάδνληαη ιηγφηεξεο απφ 6 ψξεο εκεξεζίσο θαη 
5,03*27,21%=1,37 γηα φζνπο εξγάδνληαη απφ 6 ψξεο θαη πάλσ. 
 Δπνκέλσο   γηα εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξεο απφ 6 ψξεο εξγαζίαο εκεξεζίσο  ην θφζηνο αλά 
ψξα  καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6,31 € θαη γηα εξγαδφκελνπο 
κε 6 ψξεο εξγαζίαο θαη πάλσ εκεξεζίσο  ην θφζηνο αλά ψξα  καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  6,42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθνινπζεί ν αλαιπηηθφο πίλαθαο ηεο ελδεηθηηθήο δαπάλεο, πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα Δζληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 

α/

α 

Χώροσ  

 

Ωράριο 

εργαςίασ 

 

Εργαηόμ

ενοι 

 

Ώρεσ 

εργαςί

ασ 

 

Περιγραφι 

εργαςιών 

Ημζρεσ 

ετθςίωσ       

Κόςτοσ ανά 

ώρα   

 

υνολικζσ 

αποδοχζσ 

/άτομο 

1 
Α΄ Δ.Π.. 

Νάουςασ 

09.00-

15.00 1 6 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,42 8.358,84 





2 
Β΄ Δ.Π.. 

Νάουςασ 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

3 

Βρεφονηπιακόσ 

ταθμόσ 

περιοχήσ Βάλιασ 

07.00-

15.00 1 8 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,42 11.145,12 

4 

Βρεφονηπιακόσ 

ταθμόσ 

περιοχήσ Βάλιασ 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

5 

Βρεφονηπιακόσ 

ταθμόσ 

Π.Ι.Κ.Π.Α. 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

6 
Δ.Π. ταθμόσ 

Κοπανοφ 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

7 

Δ.Π. ταθμόσ 

Επιςκοπήσ 

 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

8 
Κ.Α.Π.Η. 

Νάουςασ  

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 246 6,31 7.761,30 

9 
Δ.Π. ταθμόσ 

Αγγελοχωρίου 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

10 
Δ.Π. ταθμόσ 

τενημάχου 

09.00-

12.00 1 3 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

217 6,31 4.107,81 





Νάουςασ 2018 

11 
Δ.Π. ταθμόσ 

Μονοςπίτων 

09.00-

14.00 1 5 

Παροχή 

υπηρεςιών για 

τον καθαριςμό 

των κτιριακών 

εγκ/ςεων του 

Κ.Κ.Π.& ΑΛ. Δ. 

Νάουςασ 2018 217 6,31 6.846,35 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ 

79.297,52 

 

 
 
                                             
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ          79.297,52 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΟΣΟ                           1.200,00 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ                      2.700,00 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟ                                             3.550,00 
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ                                               86.747,52 (ςτο ςφνολο δαπάνησ δεν                             
                                                                                                  ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
                +20.819,40 (ΦΠΑ 24%) 
                                                                107.566,92 (το ςφνολο δαπάνησ με ΦΠΑ) 
 
 
 
 

                                                                                                              Νάουςα 07/11/2018 
 
            υντάχθηκε                                   Ελζγχθηκε                                      Θεωρήθηκε  

 
 
 

       Ανδρονίκη Ματάτη                    Όλγα Παυλίδου                            Αθηνά Μαλάκη 
   Διοικητικόσ υπάλληλοσ                 ΠΕ Διοικητικών                              Πρόεδροσ Δ..                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 





                                                     
 

     ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 
         ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 
      ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
          ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Γ.ΝΑΟΤΑ 

 
       Αξ. Μειέηεο:  15/2018 
         CPV : 90911200-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

    ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Μελζτη Παροχήσ Τπηρεςιών για τον καθαριςμό των κτιριακών εγκαταςτάςεων του 

Κζντρου Κοινωνικήσ Προςταςίασ & Αλληλεγγφησ Δήμου Νάουςασ   από 07/01/2019 ζωσ 

31/12/2019 

υνολικό ενδεικτικό ποςό: 107.566,92 €  

 





 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  
 
 
Άξζξν 1: δηαηάμεηο 

 
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
 
Σηο δηαηάμεηο: 
1)  ηνπ Ν 4412/16««Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 
2) ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 
ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν.3536/07 
3) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 
4) ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 
Ν.4144/2013 
5) άξζξν 37 ηνπ Ν.2072/1992 (ΦΔΚ Α΄ 125) 
 
Άξζξν 2: πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 
 
1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 
2. Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο 
3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
4. Σερληθή πεξηγξαθή 
 
Άξζξν 3: Δξγαζία 
 
1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία «Αλάζεζε θαζαξηφηεηαο ησλ 

ρψξσλ ηνπ Ν.Π. ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν» 
 

2. Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ε πφιε ηεο Νάνπζαο θαη νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο 
Κνηλφηεηεο ηελεκάρνπ, Κνπαλνχ,  Αγγεινρσξίνπ, Μνλνζπίησλ θαη Δπηζθνπήο , ηνπ Γ. 
Νάνπζαο. 

 
3. Υξφλνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηηο 07/01/2019  έσο 31/12/2019. 

 
4. Ωο πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ  86.747,52€ (ρωξίο Φ.Π.Α.). 
 
Άξζξν 4: Δγγπήζεηο 
 
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο:  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ηεο εξγαζίαο 
ρσξίο Φ.Π.Α. (δει. 867,47 €). 
Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ.  
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.  
 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο: 
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ 
ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο Φ.Π.Α. (δει. 4.337,38€). 
Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ.  
 
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.  
 
 





Άξζξν 5: Ρύζκηζε εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ 
 
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 
α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 
γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 
δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο 
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά 
ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν 
ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 
 
Άξζξν 6: Σόπνο θαη  Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 
 
Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ: 
1. Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο                                                             (πεξίπνπ 460 η.κ.) 
2. Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                        (πεξίπνπ 300 η.κ.) 
3. Β΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                        (πεξίπνπ 300 η.κ.) 
4. Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ πεξηνρήο Βάιηαο                        (πεξίπνπ 840 η.κ.) 
5. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ΠΗΚΠΑ                                 (πεξίπνπ 375 η.κ.) 
6. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Κνπαλνχ                             (πεξίπνπ 480 η.κ.) 
7. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Δπηζθνπήο                          (πεξίπνπ 380 η.κ.) 
8. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αγγεινρσξίνπ                     (πεξίπνπ 400 η.κ.) 
9. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηελεκάρνπ                         (πεξίπνπ 50 η.κ.) 
10. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Μνλνζπίησλ                        (πεξίπνπ  362 η.κ.) 
θαη νη αχιεηνη ρψξνη ηνπο. 
 
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη απφ ηηο 07/01/2019 έσο 31/12/2019. 
 
Άξζξν 7: Παξαιαβή εξγαζηώλ  
 
Ζ έθδνζε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ  221 παξ.11δ ηνπ Ν4412/2016.  
 
Άξζξν 8:    Αλωηέξα Βία 
 
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε.  
Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη:  
Δμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή 
ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία 
κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο 
αλσηέξαο βίαο. 
Ο    φξνο    πεξί   αλσηέξαο    βίαο   εθαξκφδεηαη    αλάινγα    θαη    γηα   ηνλ   εληνιέα 
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 
 
Άξζξν 9:    Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
 





Άξζξν 10: Σξόπνο Πιεξωκήο 
 
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ κήλα. 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ  
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο 
θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 
ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφκν.  
 
Άξζξν 11: Κξαηήζεηο 
 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ν Νφκνο νξίδεη. 
 
Άξζξν 12: Πνηόηεηα παξερόκελωλ ππεξεζηώλ 
 
Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε 
ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.   
 
Άξζξν 13: Δθρώξεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην 
 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. Ζ απφθαζε απηή 
παξέρεηαη εθ’ φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ην 
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο 
θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
Άξζξν 14: Γεληθά ζέκαηα 
 

 Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, δειαδή ζα θαηαβάιιεη ηηο 
λφµηµεο απνδνρέο, νη νπνίεο ζε θαµία πεξίπησζε δελ µπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 
πξνβιεπφµελσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χµβαζε Δξγαζίαο ή απφ ∆ηαηηεηηθέο 
Απνθάζεηο, ζα ηεξεί ην λφµηµν σξάξην, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνµέλσλ θαη 
ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απηψλ.  

 Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε δεµηά ή θζνξά πνπ 
ζα πξνμελήζεη απφ ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ θαη ηα ρξεζηµνπνηεζέληα µέζα θαζαξηζµνχ, 
ζε βάξνο πξνζψπσλ, πξαγµάησλ, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 Σν πξνζσπηθφ ζα θέξεη νµνηφµνξθε θφξµα εξγαζίαο.  

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 25 εηψλ. 
 
Άξζξν 15: Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 270 ηνπ ΠΓ 410/95.                                                                                   
                                           
                                                                        
 
                                                            

                                                                                                              Νάνπζα 07/11/2018 
 
            πληάρζεθε                                   Διέγρζεθε                                  Θεσξήζεθε  

 
 
 

       Αλδξνλίθε Μαηάηε                        Όιγα Παπιίδνπ                            Αζελά Μαιάθε 
   Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο                     ΠΔ Γηνηθεηηθψλ                             Πξφεδξνο Γ.. 




