
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   
Υποδοµών  
 ------------------------------------------------
- 
Ταχ. ∆/νση: Οινόης 6                                             
Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                    
Τηλ.22943-20974 
Fax  
Email: kathariotita@marathon.gr   

Μαραθώνας  14/05/2018 

MEΛETH  : ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ .  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

12.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 15.6482.01 

ΦΟΡΕΑΣ:  ∆ΗΜΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ  

  

 

 CPV: 90910000-9 
(Υπηρεσίες καθαρισµού και 
απολύµανσης) 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Εν όψει της έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και για την εύρυθµη λειτουργία της 

Ε΄ Παιδικής Κατασκήνωσης απαιτούνται εργασίες καθαρισµού όλων των κτιρίων της 

κατασκήνωσης οι οποίες περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή εργασιών. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008 που πιστοποιεί την ποιότητα των 

υπηρεσιών του, που αφορούν καθαρισµούς κτιρίων. Απαραίτητη υποχρέωση του 

αναδόχου καθαρισµού είναι να έρθει σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο των εργασιών 

απεντόµωσης, ώστε να συντονίσουν τις απαιτούµενες εργασίες, έχοντας προτεραιότητα 

την απεντόµωση και µετά τον καθαρισµό των οικίσκων, στο σωστό χρόνο. Οι εργασίες 

  





 

θα λαµβάνουν χώρα µε µέριµνα και µέσα του αναδόχου και υπό την επίβλεψη του 

ορισθέντος από την υπηρεσία επιβλέποντος.  

Το κόστος θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15.6482.01  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 

και προέρχεται από χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες αφορούν: 

 

1. ΟΙΚΙΣΚΟΙ :   180 (εκατόν ογδόντα) 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού των οικίσκων αφορούν τις κάτωθι εργασίες: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωµάτων αλουµινίου, 

θυρών, σιτών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, ψυγείων, συσκευών κλιµατισµού, άλλων 

επιφανειών και αντικειµένων. Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη 

λειτουργίας της κατασκήνωσης  και  µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση 

των επόµενων κατασκηνωτών δηλαδή πέντε φορές(5) 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ. Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της 

κατασκήνωσης  και  µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση των επόµενων 

κατασκηνωτών δηλαδή πέντε φορές(5) 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων του οικίσκου, επιστρωµένων επιφανειών, πλύσιµο 

τοίχων, µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, αλουµίνιων κουφωµάτων, σκεπών, διάσπαρτων 

απορριµµάτων, αποκοµιδή αυτών και  συγκέντρωσής τους σε ενδεδειγµένο σηµείο  για 

την µεταφορά τους. . Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της 

κατασκήνωσης  και  µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση των επόµενων 

κατασκηνωτών δηλαδή πέντε φορές(5) 

 

2. ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού της γραµµατείας αφορούν τις κάτωθι εργασίες: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωµάτων αλουµινίου, 

θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων επιφανειών και αντικειµένων (πέραν των 

εµφανών πλευρών) δηλαδή µονάδες Η/Υ, φωτοτυπικό µηχάνηµα, φαξ, τηλεφωνικών 

συσκευών, συσκευών θέρµανσης – κλιµατισµού, ντουλάπες 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων του κτιρίου, επιστρωµένων επιφανειών, πλύσιµο 

τοίχων, µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, αλουµίνιων κουφωµάτων, εξωτερικών βρυσών, 

σκεπών, διάσπαρτων απορριµµάτων, αποκοµιδή αυτών και  συγκέντρωσής τους σε 

ενδεδειγµένο σηµείο  για την µεταφορά τους 

 

3. ΚΤΙΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΝΤΙΝΑ  : 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού του κινηµατογράφου και της καντίνας αφορούν τις κάτωθι 

εργασίες: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, κλιµακοστασίου, υαλοπινάκων, 

κουφωµάτων αλουµινίου, θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, συσκευών κλιµατισµού, 

εξοπλισµού σίτισης (ψυγεία, τοστιέρες, µηχανές καφέ, απορροφητήρες, εστίες- φούρνοι), 

άλλων επιφανειών και αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων του κτιρίου, κλιµακοστασίου, επιστρωµένων 

επιφανειών, πλύσιµο τοίχων, µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, αλουµίνιων κουφωµάτων, 





 

εξωτερικών βρυσών, διάσπαρτων απορριµµάτων, αποκοµιδή αυτών και  συγκέντρωσής 

τους σε ενδεδειγµένο σηµείο  για την µεταφορά τους 

 

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ : 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού του χώρου µαζικής  εστίασης αφορούν τις κάτωθι εργασίες: 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων του κτιρίου, επιστρωµένων επιφανειών, 

κλιµακοστασίων, πλύσιµο τοίχων, µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, αλουµίνιων 

κουφωµάτων, ταράτσας, διάσπαρτων απορριµµάτων, αποκοµιδή αυτών και  

συγκέντρωσής τους σε ενδεδειγµένο σηµείο  για την µεταφορά τους 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

• Ολοκληρωµένος βαθύς καθαρισµός εξοπλισµού κουζίνας 

� Φούρνοι 

� Πλακάκια 

� Απορροφητήρες 

� Φρεάτια 

� Ψυγεία  

� Εστίες  

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωµάτων αλουµινίου, 

θυρών, τοίχων, δαπέδων, συσκευών κλιµατισµού, εξοπλισµού, άλλων επιφανειών και 

αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης  και  

µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση των επόµενων κατασκηνωτών δηλαδή 

πέντε φορές(5) 

 

 Β. ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, συσκευών κλιµατισµού, 

κουφωµάτων αλουµινίου, σιτών, θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων 

επιφανειών και αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης  και  

µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση των επόµενων κατασκηνωτών δηλαδή 

πέντε φορές(5) 

 

Γ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, συσκευών κλιµατισµού, 

κουφωµάτων αλουµινίου, σιτών, θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων 

επιφανειών και αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

 

 

 

 





 

 

 

∆. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωµάτων αλουµινίου, 

θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων επιφανειών και αντικειµένων (πέραν των 

εµφανών πλευρών) δηλαδή µονάδες Η/Υ, φωτοτυπικό µηχάνηµα, φαξ, τηλεφωνικών 

συσκευών, συσκευών θέρµανσης – κλιµατισµού, ντουλάπες 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

 

Ε.  WC εστιατορίου και προσωπικού: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής, 

θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων επιφανειών και αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

 

5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ – WC : ( δύο κτιριακά συγκροτήµατα) 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού των κοινόχρηστων WC  αφορούν τις κάτωθι εργασίες: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, φεγγιτών, ψευδοροφής, παραθύρων, θυρών, 

τοίχων, δαπέδων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, εξοπλισµού, άλλων επιφανειών και 

αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων των κτιρίων, επιστρωµένων επιφανειών, πλύσιµο 

τοίχων, πλακιδίων,  µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, εξωτερικών βρυσών, σκαφών, 

διάσπαρτων απορριµµάτων, αποκοµιδή αυτών και  συγκέντρωσής τους σε ενδεδειγµένο 

σηµείο  για την µεταφορά τους 

• Καθαρισµός  εξωτερικών  ντουζιέρων 

 

6. ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΗ : 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού της καντίνας αφορούν τις κάτωθι εργασίες: 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωµάτων - παραθύρων, 

θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, συσκευών κλιµατισµού, εξοπλισµού σίτισης 

(ψυγεία, τοστιέρες, µηχανές καφέ, απορροφητήρες, εστίες- φούρνοι), άλλων επιφανειών 

και αντικειµένων 

• Απολύµανση – Μικροβιοκτονία των εσωτερικών χώρων, µε σκευάσµατα εγκεκριµένα 

από τον ΕΦΕΤ 

• Καθαρισµός εξωτερικών χώρων του κτιρίου, επιστρωµένων επιφανειών, πλύσιµο 

τοίχων, µέσων ηλιοπροστασίας, θυρών, κουφωµάτων, διάσπαρτων απορριµµάτων, 

αποκοµιδή αυτών και  συγκέντρωσής τους σε ενδεδειγµένο σηµείο  για την µεταφορά 

τους 

 

7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Οι υπηρεσίες καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων και της εκκλησίας αφορούν τις 

κάτωθι εργασίες: 

•  Γενικός καθαρισµός εξωτερικών χώρων της κατασκήνωσης (όπως συλλογή  

διάσπαρτων απορριµµάτων, καθαρισµός δρόµων – διαβάσεων) καθώς και πλύσιµο 





 

επιστρωµένων ακάλυπτα χώρων περιφερειακά των εγκαταστάσεων, δρόµοι, αυλές, 

αντλιοστάσια, περιβάλλοντος χώρος βιολογικού, αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις κι 

άλλοι προφανείς χώροι. 

• Πλήρης καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εκκλησίας, 

υαλοπινάκων, κουφωµάτων –παραθύρων, θυρών, τοίχων, δαπέδων, εξοπλισµού, άλλων 

επιφανειών και αντικειµένων 

• Προληπτική απόφραξη υδρορροών οριζοντίων και καθέτων στην έναρξη και στην 

λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

• Αποκοµιδή όλων των απορριµµάτων και  συγκέντρωσής τους σε ενδεδειγµένο σηµείο  

για την µεταφορά τους. 

• Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη λειτουργίας της κατασκήνωσης  και  

µετά από το πέρας κάθε περιόδου πριν την έλευση των επόµενων κατασκηνωτών δηλαδή 

πέντε φορές(5) 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  

Αποκοµιδής Απορριµµάτων, 

ανακυκλώσιµων υλικών και καθαρισµού 

κοινόχρηστων χώρων 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

O Προϊστάµενος   

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδοµών  

 

 

 

Μάζης Βασίλειος  

 

  

Παναγιώτης Ηλίας 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 

«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. 

δ και ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 





 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από 

το 7
ο
 εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, 

κράτηση ύψους 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους 

µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως 

πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 

Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών έχει προβλεφτεί πίστωση στον 

προϋπολογισµό τρέχοντος οικονοµικού έτους και έχει εγκριθεί η πραγµατοποίηση µε την 

υπ.αρ.151/2017 απόφαση της Ο.Ε. Σύµφωνα µε το Π.∆.80/2017 ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Θεωρήθηκε  14/5/2018         

            

    

 

 

              Ο Προϊστάµενος  

του Τµήµατος  Αποκοµιδής Απορριµµάτων, 

 ανακυκλώσιµων υλικών και  

καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων 

           Μάζης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

15.6482.01 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε’ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00 

-Ο-  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

        ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας              
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος,   Πρασίνου 
& Συντήρησης  Υποδοµών  

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 





 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

 

 

Ε Ν Τ ΥΠ Ο  ΠΡ Ο ΣΦ ΟΡ Α Σ  

 

Υπηρεσίες ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

 

 

Της επιχείρησης ………………………………………………, µε έδρα στ 

……………..………...., οδός …………………………………………., αριθµός ………, 

τηλέφωνο …………………., fax …………….
 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε’ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

….…..% 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 





 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

 

 Ε Ι∆ ΙΚ Η  Σ Υ Γ ΓΡΑ ΦΗ  Υ ΠΟ ΧΡ Ε ΩΣ Ε ΩΝ 

 

 

 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείµενο Υπηρεσίας. 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου 

Μαραθώνος µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης ∆ήµου Μαραθώνος. 

Άρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 

«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. 

δ και ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από 





 

το 7
ο
 εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, 

κράτηση ύψους 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους 

µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως 

πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 

Άρθρο 3
ο
: Συµβατικά στοιχεία. 

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Έντυπο Προσφοράς 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4
ο
: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Κριτήρια κατακύρωσης. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  αυτής θα πραγµατοποιηθεί , σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις και τους όρους  που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου και κατόπιν λήψης απόφασης για την έγκριση της πραγµατοποίησης της 

δαπάνης και την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης από την Οικονοµική Επιτροπή.  

Άρθρο 5
ο
: Εγγύηση  καλής εκτέλεσης. 

………………………………….. 

Άρθρο 6
ο
: Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε 

το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των 

πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη 

σύµβαση. 

Άρθρο 7
ο
: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου. 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 

εκτέλεσης της προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική 

ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 8
ο
: Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 





 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας, 

πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο. 

Άρθρο 9
ο
: ∆ιάρκεια σύµβασης. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός µηνός και όχι 

αργότερα από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

Άρθρο 10
ο
: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις καθώς επίσης και από αποδεικτικά στοιχεία ότι 

µπορεί να παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες (κατάλογο ειδικοτήτων- χειριστών 

µηχανηµάτων κήπων - βεβαιώσεις εκτέλεσης παρόµοιων εργασιών- κατάλογο 

µηχανολογικού εξοπλισµού).  

Άρθρο 11
ο
: Παραλαβή εργασιών. 

Η παραλαβή και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης των εργασιών, γίνεται από την αρµόδια 

τριµελή Επιτροπή η οποία ορίστηκε µε την 350/2017 απόφαση του ∆.Σ., η οποία είναι 

υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτών. Πριν την 

οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των 

προσφεροµένων εργασιών. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός 

τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε 

δικά του έξοδα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς την υποχρέωση για άµεση 

αποκατάσταση της µη ορθώς εκτελούµενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η 

διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου. 

  

                   

                                                        Θεωρήθηκε 14-05-2018 

Ο  Προϊστάµενος του Τµήµατος                        

Αποκοµιδής Απορριµµάτων, 

ανακυκλώσιµων υλικών και  

καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων 

 

 

Μάζης Βασίλειος  

 

-Ο-  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

        ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας                  

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος,   

Πρασίνου & Συντήρησης  Υποδοµών  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 




