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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 478.830,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

CPV: 90911200-8, 90911300-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ι. Τεχνική έκθεση 
ΙΙ. Περιγραφή έργου, τεχνικές προδιαγραφές 
ΙΙΙ. Προϋπολογισμός μελέτης 
ΙV.Γενικοί και Ειδικοί όροι 
 

Αμπελόκηποι, 03-03-22 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κοινόχρηστων εσωτερικών 

χώρων (κτίρια, γυμναστήρια, χώροι αθλητισμού κλπ) του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

90911200-8 και 90911300-9. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ενώ η δαπάνη για την εν 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 00.6274.01 με περιγραφή τίτλου «Δαπάνες καθαριότητας εσωτερικών χώρων» σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2023-2025 του Φορέα.   

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 593.749,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ: 478.830,00€,  ΦΠΑ: 114.919,20€). Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών 

από την λήξη του συμβατικού χρόνου και του χρόνου παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή θα 

χορηγηθεί ή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 

σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της με αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας με θέμα «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (ανά ώρα 

και ανά άτομο) ενώ η ανάδοχος εταιρία θα πληρώνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν. 

Ο ανάδοχος οφείλει με την προσκόμιση των τιμολογίων να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, αναλυτική κατάσταση με τις 

ημέρες, ώρες, τα άτομα για την εκτέλεση των εργασίας για τον συγκεκριμένο μήνα πληρωμής η οποία θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τελική αξία του τιμολογίου και να θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει το μηνιαίο πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών ανά εγκατάσταση, έχοντας το δικαίωμα σε 

αυξομείωσης των ωρών όπως αυτές αναγράφονται ενδεικτικά στην τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό της ανάθεσης. 

 

ΙΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας θα αφορά τους ακόλουθους χώρους για τις ακόλουθες ώρες, συχνότητα και άτομα: 

 

 

Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων  
του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 
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A/A Χώροι Διεύθυνση ΤΜ Χώροι 

Συχνότητα/ 

Ώρες Άτομα 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜ/ΕΤΟΣ 

φορές/εβδο
μάδα   52,14 

1 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 12, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

1.234,25 

Ισόγειο, Ημιώροφος, 1
ος

 -
3

ος
  όροφος (Γραφεία-

σκάλες-WC). 
5 4 1 

20 1.042,80 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 22, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 476,55 

Ισόγειο, 1ος όροφος 5 3 1 
15 782,10 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Ν. ΒΟΤΣΗ 15 - (ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ  477,25 

Ισόγειο, 2
ος

 όροφος 3 3 1 
9 469,26 

4 
ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167, 
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 

606,65 

Ισόγειο, 1
ος

 - 3
ος

  όροφος , 
δώμα 
(Γραφεία-σκάλες-WC). 

5 3 1 
15 782,10 

5 
ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

28
ης

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 151 (ΕΝΤΟΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 326,55 

Υπόγειο (Γραφεία - WC). 3 2 1 
6 312,84 

6 
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-
ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΔΑΒΑΚΗ, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 187,65 

Σιδεράδικο & Ξυλουργείο 
(Γραφεία-WC). 

2 2 1 
4 208,56 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 51 (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
Α΄ΚΑΠΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 283,15 

1
ος

  όροφος  + 
κλιμακοστάσιο εισόδου. 

5 4 1 
20 1.042,80 

8 ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ "ΣΕΙΡΙΟΣ" 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ (ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ Α΄ΚΑΠΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 499,15 

Υπόγειο (Κεντρικός χώρος 
W.C γραφεία, σκάλες). 

3 3 1 
9 469,26 

9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 10 (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
Α΄ΚΑΠΗ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 

356,70 

1
ος

 όροφος  ( γραφεία, 
σκάλες, W.C, κεντρικός 
χώρος). 

5 4 1 
20 1.042,80 

10 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 286,95 

Ισόγειο 3 3 1 

9 469,26 

11 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ. 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

359,80 

Ισόγειο & 1
ος

    όροφος: 
γραφεία, σκάλες W.C, 
διαδρόμους 

5 4 1 
20 1.042,80 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ           

12 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ" 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 146,00 

Ανώγειο (Χώροι 
βιβλιοθήκης, W.C). 

4 2 1 
8 417,12 
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13 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Ν. ΒΟΤΣΗ 15  (ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 173,70 2ος όροφος 

2 2 1 
4 208,56 

14 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΜΕ ΒΥΡΩΝΟΣ 
(ΕΝΤΟΣ Α΄ΚΑΠΗ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 284,35 1ος όροφος  + είσοδο 

3 2 1 
6 312,84 

ΘΕΑΤΡΑ           

15 
ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 12 (ΕΝΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) -  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 418,20 

Χώροι θεάτρου, W.C. 3 2 1 
6 312,84 

16 
ΘΕΑΤΡΟ "ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ" 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 24 (ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 872,80 

Χώροι θεάτρου, W.C. 3 4 1 

12 625,68 

17 ΘΕΑΤΡΟ «ΑΣΤΡΟΝ» ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΚΟΜΝΗΜΩΝ 3, ΜΕΝΕΜΕΝΗ 533,85 

Χώροι θεάτρου, W.C. 3 2 1 
6 312,84 

Οι ανωτέρω χώροι θα καθαρίζονται επιπλέον για κάποια σαββατοκύριακα το χρόνο, ανάλογα με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν.     

  

ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»     ΣΑΒΒΑΤΟ+ΚΥΡΙΑΚΗ 15+4 φορές 3 1 
69 69,00 

ΘΕΑΤΡΟ «ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ» 
    ΣΑΒΒΑΤΟ+ΚΥΡΙΑΚΗ 8 +4 φορές 3 1 

48 48,00 

ΘΕΑΤΡΟ «ΑΣΤΡΟΝ»      ΣΑΒΒΑΤΟ 8 φορές 3 1 
24 24,00 

    
  

          
    

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ-ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ           

 18 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 
"Δ.ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ" 

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 12 (ΕΝΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 516,65 

 Υπόγειο, πατάρι. 5 3 1 
15 782,10 

 19 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

28
ης

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - (ΕΝΤΟΣ Β΄ ΚΑΠΗ) 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

1.032,55 

2
ος

  -3
ος

  ΟΡΟΦΟΣ, 
(Αίθουσες όργανα, χώρος 
υποδοχής W.C, 
αποδυτήρια, αίθουσες 
χορού, αίθουσες 
καλλιτεχνικού ζωγραφική, 
μπαλέτο, σκάλες εισόδου 
γυμναστηρίου και 
καλλιτεχνικού). 

5 5 1 

25 1.303,50 
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 20 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΜΕ ΒΥΡΩΝΟΣ 
(ΕΝΤΟΣ Α΄ΚΑΠΗ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

454,50 

Υπόγειο (αίθουσες 
όργανα, W.C, αποδυτήρια, 
κεντρική είσοδο μέσα 
έξω) 

5 4 1 

20 1.042,80 

 21 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 10 (ΕΝΤΟΣ 
Α΄ΚΑΠΗ) -ΜΕΝΕΜΕΝΗ 

388,55 

Υπόγειο (όλες οι 
αίθουσες, σκάλες, 
αποδυτήρια,  W.C). 

5 4 1 
20 1.042,80 

22 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
"ΚΑΜΕΛΙΑΣ" 

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 3 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
276,55 

Ισόγειο, Δώμα. 
3 2 1 6 312,84 

23 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 57 - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 917,75 

Ισόγειος αθλητικός χώρος 
, Αποδυτήρια, WC. 

4 4 1 
16 834,24 

24 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ - 
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.056,25 

Ισόγειος αθλητικός χώρος 
, Αποδυτήρια, WC. 

3 2 1 
6 312,84 

25 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ" 

ΣΟΦ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 
101,60 

Αποδυτήρια γηπέδου,  WC 
στα καταστήματα. 

3 3 1 
9 469,26 

26 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» & «ΑΝΑΣΤ. 
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ» 

28
ης

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 151 -  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

970,00 

Γραφεία  Κοιν. 
Προστασίας  - 
Αθλητισμού, 
Κλιμακοστάσια, WC, 
Χώροι Αθλητισμού, 
Αναψυκτήριο. 

4 5 2 

40 2.085,60 

27 
5x5 ΓΗΠ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
"ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ" 

ΛΕΩΦ. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
57,65 

Αποδυτήρια, WC, 
Κυλικείο. 

4 3 1 
12 625,68 

28 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  «ΑΠΟΣΤ. 
ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ»  

28
ης 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 155 - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

226,20 

Αποδυτήρια, WC, 
Κυλικείο. 

4 2 1 
8 417,12 

29 
ΕΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 

28
ης 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 950,75 

Ισόγειος αθλητικός χώρος, 
Αποδυτήρια, WC. 

4 4 1 
16 834,24 

30 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΙΓΚΟΤΖΙΔΗΣ»  

ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

64,30 
Αποδυτήρια, WC. 4 3 2 

24 1.251,36 

    ΣΥΝΟΛΟ 14.536,85         
 

21.309,84 
 

 

 

Στους παραπάνω χώρους καθαρισμού συμπεριλαμβάνονται και τα ισόγεια, κλιμακοστάσια, βοηθητικοί χώροι καθώς και οι σκάλες (εσωτερικές-εξωτερικές), ασανσέρ και οι εξωτερικοί 

χώροι (προαύλιο) των κτιρίων. 
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Ο δήμος δύναται να αυξήσει ή να μειώσει τις ώρες οποιαδήποτε στιγμή, για τα προς καθαρισμό αναφερόμενα κτίρια, χώρους 

ανάλογα με τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α)ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 Αποκομιδή απορριμμάτων 

 Ξεσκόνισμα ξύλινων – μεταλλικών επίπλων και αρχειοθηκών, κλπ. 

 Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών 

 Καθαρισμός μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, fax, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 

 Καθαρισμός ζαρντινιέρων και γλαστρών από σκουπίδια 

 Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων 

 Καθαρισμός εσωτερικών διαχωριστικών-τζαμαριών σε όλους τους ορόφους. 

 

Β)ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

 Πλύσιμο λεκάνης καθίσματος και σκεπάσματος με απολυμαντικό υγρό 

 Πλύσιμο των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από αυτούς 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή της πλαστικής σακούλας 

 Καθαρισμός των καθρεπτών 

 Καθαρισμός μπαταριών νερού 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου 

 Πλύσιμο τοίχων W.C. 

 Τοποθέτηση, αντικατάσταση αναλωσίμων (υγρό κρεμοσάπουνο, χαρτί υγείας, χειροπετσέτες κλπ) στις τουαλέτες 

 

Ειδικότερα: 

Καθημερινές Εργασίες 

 Άδειασμα και επανατοποθέτηση καινούριας νάιλον σακούλας σε κάθε κάδο απορριμμάτων και στα καλαθάκια των 

γραφείων. 

  Μεταφορά χαρτιών στους κάδους ανακύκλωσης. 

 Καθάρισμα στις λεκάνες των WC και στα σκεπάσματά τους, στους νιπτήρες, στις βρύσες, στα πλακίδια, στις πόρτες, στα 

καζανάκια, με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υλικά. Ο καθαρισμός, απολύμανση και η αφαίρεση αλάτων 

από τα μεταλλικά είδη υγιεινής θα πρέπει να γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά που δεν διαβρώνουν ενώ οι εργασίες 

καθαρισμού στις τουαλέτες θα πρέπει  γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα. 

 Γενική καθαριότητα WC με σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων 

 Γενική καθαριότητα κτιρίου εσωτερικά με σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων (ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις 

γωνίες εκεί που υπάρχουν καλώδια και γύρω από μηχανήματα). 

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (ισόγειο – υποδοχή, ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια κλπ). 

 Απολύμανση WC με ειδικό δραστικό απολυμαντικό. 
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Εργασίες ανά δύο ημέρες 

 Καθαρισμός επιφανειών των επίπλων (γραφεία, ντουλάπες, βιβλιοθήκες κλπ).  

 Όσον αφορά στα μηχανήματα (οθόνες, εκτυπωτές) θα γίνεται ξεσκόνισμα με ειδικό ξεσκονόπανο και ιδιαίτερη προσοχή. 

 
Μηνιαίες εργασίες 

 Καθαρισμός επίπλων (ερμάρια, ντουλάπες, καθίσματα), ξεσκόνισμα και υγρό καθάρισμα των γραφείων 

 Καθαρισμός εσωτερικών διαχωριστικών-τζαμαριών σε όλους τους ορόφους.. 

 Καθαρισμός ζαρντινιέρων και γλαστρών από σκουπίδια 

 Καθαρισμός εσωτερικών/εξωτερικών υαλοπετασμάτων 

 Απολύμανση Καθαρισμός κάδων, καλαθάκια αχρήστων 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 Καθαρισμός κουφωμάτων και πορτών σε όλους τους ορόφους. Οι εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες και κουφώματα θα 

πρέπει να μην έχουν σκόνη, χώμα, χνούδια, ρύπους, αποτυπώματα και αράχνες 

 

Γ)ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΠΑΝΙΑ  

 Καθαριότητα  πλακιδίων μία φορά την εβδομάδα 

 Καθαριότητα  πατωμάτων των μπάνιων καθημερινά 

 Καθαριότητα στις βρύσες-ντουζιέρες με αφαλατικά καθημερινά 

 Τοποθέτηση, αντικατάσταση αναλωσίμων (υγρό κρεμοσάπουνο, χαρτί υγείας, χειροπετσέτες κλπ) στις τουαλέτες 

 

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 

 Γενική καθαριότητα εσωτερικά με σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή της πλαστικής σακούλας 

 

ΧΩΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 Καθαριότητα με ηλεκτρική παρκετέζα (μηχάνημα)  (1 φορά τον μήνα των γηπέδων) 

 Καθαριότητα χώρων γυμναστικής (κάθε φορά) 

 Γενική καθαριότητα εσωτερικά, καθρέφτες, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων κλπ. όπου ενδείκνυται 

 

Ειδικότερα: 

Καθημερινές Εργασίες 

 Άδειασμα και Επανατοποθέτηση καινούριας νάιλον σακούλας σε κάθε κάδο απορριμμάτων  

 Καθάρισμα στις λεκάνες των WC και στα σκεπάσματά τους, στους νιπτήρες, στις βρύσες, στα πλακίδια, στις πόρτες, στα 

καζανάκια, με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υλικά Ο καθαρισμός, απολύμανση και η αφαίρεση αλάτων 

από τα μεταλλικά είδη υγιεινής θα πρέπει να γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά που δεν διαβρώνουν ενώ οι εργασίες 

καθαρισμού στις τουαλέτες θα πρέπει  γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα 
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 Γενική καθαριότητα χώρων (μπάνια, αποδυτήρια, γυμναστήρια) με σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων  

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (ισόγειο, υποδοχή, κλιμακοστάσια). 

 Υγρό καθαρισμό οργάνων γυμναστηρίων, στρωμάτων κλπ 

 Απολύμανση WC με ειδικό δραστικό απολυμαντικό. 

 

Μηνιαίες εργασίες 

 Καθαριότητα με ηλεκτρική παρκετέζα (μηχάνημα) (1 φορά τον μήνα των χώρων γυμναστηρίου) 

 Καθαρισμός ζαρντινιέρων και γλαστρών από σκουπίδια 

 Καθαρισμός εσωτερικών/εξωτερικών (όπου δύναται χωρίς την χρήση μηχανήματος) υαλοπετασμάτων (διαχωριστικών- 

τζαμαριών) σε όλους τους ορόφους 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

Κουφώματα-Πόρτες: Καθαρισμός κουφωμάτων και πορτών εσωτερικά σε όλους τους ορόφους. Οι εσωτερικές και εξωτερικές 

πόρτες και κουφώματα θα πρέπει να μην έχουν σκόνη, χώμα, χνούδια, ρύπους, αποτυπώματα και αράχνες. 

Τοίχοι: θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται τα αποτυπώματα όπου απαιτείται (πχ σκάλες, διάδρομοι χώροι αναμονής 

πολιτών κλπ) 

 

Ειδικές Εργασίες: 

Εξωτερικός Καθαρισμός Υαλοπινάκων: Ο ανάδοχος οφείλει κατά την διάρκεια της σύμβασης να καθαρίσει εξωτερικά τα 

παράθυρα με χρήση ειδικού μηχ/τος (γερανού) δύο κτίρια του δήμου.  Ειδικότερα: 

1) Το ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ «ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ» 

Το  κλειστό Προπονητήριο « Κελεσίδου»  είναι μεταλλικό κτίριο  2.581,67 μ
2
  με εσωτερικό  ύψος από 5μ έως 6.5μ 

(2.381,67μ
2
) και με εσωτερικό  ύψος από 8μ έως 9.5μ (200μ

2
) .  

Ξεσκόνισμα ,ξαράχνιασμα έως  τα παραπάνω ύψη καθώς επίσης και ξεσκόνισμα-σκούπισμα αεραγωγών280 μμ στα 4-5 μ 

ύψος από το έδαφος. 

Καθαρισμός εξωτερικών υαλοστασίων  

Α. 240μ2(12τεμ Χ 20μ2) με  ύψος  4μ και  

Β. 80μ2  ( 4τεμ Χ 20μ2)με  ύψος  6,7μ 

 

2) Το ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Καθαρισμός εξωτερικών υαλοστασίων  εμπρόσθια όψη : 

 Α.  95 m2  με  ύψος  17.4m 

 Β. 120 μ2 με  ύψος  από τα 3μ  έως 12μ 
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ΙΙΙ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Απαιτούμενης δαπάνης για τις:  
«Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Υπηρεσίες Καθαριότητας 

α/α Εργασίες Ώρες/Μήνα Μήνες Σύνολο €/ώρα Σύνολο 

1. Καθαρισμός Χώρων 1.800 36 64.800 7,35 476.280,00€ 

    Συχνότητα Αξία  

2. Εξωτερικός Καθαρισμός Υαλοπινάκων      

α) ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ «ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ»   3 250,00 750,00€ 

β) ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   3 600,00 1.800,00€ 

Μερικό Σύνολο 478.830,00€ 

ΦΠΑ 24% 114.919,20€ 

Γενικό Σύνολο 593.749,20€ 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα 

ευρώ και είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

 

ΙV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο σύμβασης 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις όπως ισχύουν:  

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 
4. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
5. Της υπ' αριθμ. 76928/21 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” 
(ΦΕΚ 3075/Β’/13-07-2021)  
6. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
7. Του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» σχετικά με τις συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 
8. Του άρθρου 22 του Ν.4144/13 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας 
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την λήξη του συμβατικού χρόνου και του 
χρόνου παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή θα χορηγηθεί ή από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης (σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2023). 
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Προσωπικό 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του προσωπικού που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  

Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

 Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ζητούμενες υπηρεσίες θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή, να 

γνωρίζει την ελληνική γλώσσα προκειμένου να έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του δήμου και 

τους πολίτες.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την έναρξη της σύμβασης, να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή κατάσταση με τα ονόματα 

των εργαζομένων και του υπεύθυνου από την ανάδοχο εταιρία που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση της σύμβασης 

καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει για κάθε αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί με 

σχετική επιστολή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ο αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της παραπάνω 

ανάθεσης, να είναι επαρκής και να δύναται να καλύψει τυχόν repo, άδειες, ασθένειες, απεργίες κ.α.  

 Ο αριθμός των ατόμων θα είναι πάντα σταθερός και σύμφωνα με το συμφωνημένο αριθμό της αρχικής προσφοράς για 

την υλοποίηση της ανάθεσης (θα γίνεται πάντοτε αντικατάσταση σε περίπτωση αδειών, ασθένειας κτλ) 

 Ο δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τον συμφωνημένο αριθμό των ατόμων, που θα εργάζονται, για την έγκαιρη 

προσέλευση και την παρουσία του προσωπικού της εταιρίας καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου και της σύμβασης.  

 Να μην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 Να μην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την 

διάρκεια της υπηρεσίας. 

 Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία του δήμου, ούτε να 

ενοχλούνται προσωπικό και επισκέπτες 

 Το προσωπικό καθαριότητας θα φορά συγκεκριμένες φόρμες εργασίας, οι οποίες θα είναι ομοιόμορφες ενώ σε εμφανή 

σημείο θα υπάρχει η επωνυμία, λογότυπο της εταιρείας. Το προσωπικό υποχρεούται να διατηρεί την στολή εργασίας 

καθαρή  

 

Προδιαγραφές ειδών καθαριότητας, τεχνικού εξοπλισμού 

Είδη καθαριότητας 

Υλικά όπως κρεμοσάπουνα, χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, χαρτικά θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεννόηση 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Τα σύνεργα, εργαλεία καθαρισμού όπως κουβάδες, πρέσες, σκούπες καθώς και υλικά καθαρισμού, γάντια, σφουγγάρια, 

σακούλες κλπ είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τα γάντια, πανέτες, σφουγγάρια κ.τ.λ. που θα χρησιμοποιούνται σε ακάθαρτα 

μέρη ( π.χ. WC), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, σε άλλους χώρους. 

Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την σχετική ελληνική νομοθεσία, δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι 

εγκεκριμένα από το ΓΧΚ, ΔΔΑ και ΕΟΦ (όπου απαιτείται πχ απολυμαντικά). 
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Προδιαγραφές Τεχνικού Εξοπλισμού  

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα λοιπά εξαρτήματα του, πρέπει να είναι καινούρια και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Mε αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 

υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η 

εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί να είναι εκπαιδευμένο στη 

χρήση των μηχανημάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων.  

 

Γενικοί Όροι εκτέλεσης σύμβασης 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των 

χώρων. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Υπεύθυνο Έργου – Επόπτη Καθαριότητας, ο οποίος θα επιλαμβάνεται όλων των 

θεμάτων ήτοι θα ελέγχει την καθημερινή ροή των εργασιών, την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των απαιτούμενων υλικών 

και την διανομή αυτών, τον συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών καθώς και θα εκπροσωπεί τον ανάδοχο και να λύνει 

τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους υαλοπίνακες εσωτερικά-εξωτερικά.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους και να τα μεταφέρει στους χώρους 

συγκέντρωσης έξω από το κτήριο και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα υλικά ανακύκλωσης σε κάδους ανακύκλωσης στα κοντινότερα σημεία όπου 

υπάρχουν.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει όλους τους χώρους (π.χ. αποθήκες, δώματα, κλπ) εντός των κτιρίων του δήμου. 

7. Θα τηρείται «Βιβλίο παρουσίας», στα σημεία καθαρισμού όπου θα σημειώνονται οι ώρες εργασίας των εργαζομένων και 

καθαρισμού των χώρων ενώ θα υπογράφεται και από τους οριζόμενους σε κάθε χώρο, αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 

8. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους νόμους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για 

αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, κλπ και ευθύνεται έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

9. Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του 

δήμου και του προσωπικού της εταιρίας, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις 

διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. 

10. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και να είναι αποκλειστικός και μόνος 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

11. Η τήρηση του απορρήτου σχετικά με όσα περιέχονται σε γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κλπ) και αφορούν 

την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητες του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη αυτής. Για 

τον λόγο αυτό απαγορεύονται να δίνονται πληροφορίες σε οποιοδήποτε σχετικά με τους χώρους καθαριότητας ή άλλα 

στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης 

σε πράγματα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, 

φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης. 
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13. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους χώρους καθαριότητας. 

14. Επιμέρους θέματα που μπορεί να προκύψουν και δεν αναφέρονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές 

λεπτομέρειες για την ανάθεση, δύναται θα συμφωνηθούν μεταξύ του αναδόχου και των υπηρεσιών του δήμου χωρίς να 

μεταβάλλεται ωστόσο η συνολική φύση της σύμβασης,  . 

15. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς 

και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και 

με τα οποία συμφωνεί.  

16. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού 

μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

 

Ειδικοί όροι βάσει του άρθρου 68 του Ν.3863/10 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει 

1. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει 

από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν 

κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής 

διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. » 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

3. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών 

διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 

καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών 

οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.»  

4.  Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις 

πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον 

εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ 
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υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία 

της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει 

τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της 

επιχείρησης. 

 

Ειδικοί Όροι Σύμβασης 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα 

να ενημερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο ανάδοχος-εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών 

εισφορών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση προσωρινά ή οριστικά, ή να περιορίσει το αντικείμενο 

αυτής, εφόσον συντρέξει προς αυτό οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος (π.χ. οικονομικοί λόγοι, τεχνικοί λόγοι, χρηματοδοτικοί, 

πρόσληψη / διάθεση προσωπικού κ.ά.ό), χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε να συντρέχουν λόγοι έκτακτοι, απρόβλεπτοι ή 

ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιηθεί ο ανάδοχος εγγράφως. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος ουδεμία αποζημίωση 

δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει το μηνιαίο πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών ανά 

εγκατάσταση, έχοντας το δικαίωμα σε μείωση των ωρών όπως αυτές αναγράφονται ενδεικτικά στην τεχνική έκθεση, 

προϋπολογισμό της ανάθεσης. 

 Ο ανάδοχος δεν έχει αξίωση σε πραγματοποίηση του ανώτατου ορίου ωρών του προγράμματος. Η αξίωση αμοιβής 

αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ώρες καθαριότητας που πραγματοποιήθηκαν. Ο ανάδοχος καμία άλλη ή περαιτέρω αξίωση 

δεν έχει. Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αναδόχου συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εκτέλεση της σύμβασης, με δικό του προσωπικό. 

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του προγράμματος των χώρων καθαριότητας, προσθήκης 

νέων χώρων σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της που θα προκύψουν χωρίς υπέρβαση της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. 

 Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα και υπαλλήλους του δήμου, 

με τα οποία ο ανάδοχος και το προσωπικό του πρέπει να συνεργάζεται πλήρως.  

 Αμοιβή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες και ώρες που απασχολείται προσωπικό του στη καθαριότητα των 

χώρων. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να απαιτήσει διαφυγόντα κέρδη ούτε να εγείρει οποιουδήποτε είδους αξίωση κατά του 

δήμου λόγω π.χ. μείωσης ωρών καθαριότητας και συναφώς απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου, περιορισμού των 

χώρων, αύξησης του χρόνου των διακοπών λειτουργίας, κατά τον οποίο προσωπικό του δεν θα απασχολείται. Αντιστρόφως, 

δεν μπορεί να επικαλεστεί αδυναμία ή δυσχέρεια εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει πρόγραμμα αυξημένης απασχόλησης του προσωπικού του αναδόχου σύμφωνα με τον πίνακα της σύμβασης, 

μετά από χρονικό διάστημα προγράμματος μικρότερης απασχόλησης.  

 Οι υποψήφιοι έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και με πλήρη γνώση αυτών των 

συνθηκών συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

 

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας (άρθρο 216 του Ν.4412/16) 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην 

αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία ήτοι Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού. Η ανωτέρω υπηρεσία 

εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
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όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 

2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 5 του Ν.4412/16 

από την αρμόδια τριμελή επιτροπή. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 219 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 219 και του άρθρου 220 του Ν.4412/16 σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-    

Αθλητισμού-Πολιτισμού                                                                

 ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

Η προϊσταμένη Τμήματος 
Αθλητισμού-Πολιτισμού 

   

Μαγδαληνή Ρουσσέτη                                                                                                                Αφροδίτη Χαρίση  
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