
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  31 Μαίος 2019 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                 Γαπάνερ καθαπιζμού εζωηεπικών           
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                 χώρων Δημοτικών Κτιρίων   
ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ                                  (καθάπιζμα σαλιών) 

ΔΤΝΑΜΘΙΟΤ 

                                                                                     CPV 98310000-9 ΤΠ.ΠΛΤΙΜΑΣΟ ΚΑΙ  

                                                                                                               ΣΔΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

                                                                                 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 105,30 €  με  Φ.Π.Α 17% 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 15/2019 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ εζωηεξηθώλ 

ρώξωλ Γεκνηηθώλ Κηηξίωλ (θαζάξηζκα ραιηώλ).                                                                      

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.10.6274.0001 κε ηίηιν Γαπάλεο θαζαξηζκνύ εζωηεξηθώλ 

ρώξωλ Γεκνηηθώλ Κηηξίωλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.                               

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 . 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Γήκνο Λέζβνπ πξόθεηηαη λα πξνρωξήζεη  ζην θαζαξηζκό 4 ραιηώλ (3 κεγάια θαη 1 κηθξό)   
Ο θαζαξηζκόο ηωλ ραιηώλ ζα γίλεη όπωο παξαθάηω   

• Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα γίλεη κε θπγνθεληξηθή αθύγξαλζε (πγξό θαζάξηζκα) 

θαη ζηέγλωκα ζε θπζηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθά δηακνξθωκέλνπο ρώξνπο.  

• Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνιύκαλζε ηωλ κνθεηώλ από 

βαθηήξηα, κύθεηεο, πεξηηηό ρλνύδη θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εμνπδεηέξωζε ηωλ 

δπζάξεζηωλ νζκώλ. 

• Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί απνκάθξπλζε 

ηωλ αιιεξγηνγόλωλ νπζηώλ. 

• Σα πξνηόληα θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη νηθνινγηθά θαη αληηαιιεξγηθά, κε 

νπδέηεξν PH, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, βάζεωο λεξνύ θαη πιήξωο 

βηνδηαζπώκελα. 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ /m2 ΣΙΜΗ 
(ανά ηεηπαγωνικό 

μέηπο) 

ΤΝΟΛΟ Δ € 

1 Καζαξηζκόο 
ραιηώλ 

          45 2,00 90,00 

 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 90,00 

Φ.Π.Α. 17% 15,30 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 105,30 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

Άπθπο 1
ο
: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ηωλ ραιηώλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

Άπθπο 2
ο
 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ) 

• ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731 /08 

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

Άπθπο 3
ο
 : ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: α. Σερληθή 

πεξηγξαθή -κειέηε β. Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο γ. Η ζπγγξαθή 

ππνρξεώζεωλ 

Άπθπο 4
ο
 : Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ 

Η ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί  έως 10/08/2019. 

 

Άπθπο 5
ο
: Σπόπορ πληπωμήρ 

Γηα ηελ παξνρή ηωλ παξαπάλω εξγαζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο εληαικαηνπνίεζεο κεηά από πξνζθόκηζε ηωλ λόκηκωλ 

παξαζηαηηθώλ  . 

Άπθπο 6
ο
: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο εληνινδόρνο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέηωο 

ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκωλ θαη θνηλνηήηωλ ή ηξίηωλ 

πνπ ηζρύνπλ ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

                                                                                               

                                                                                  ΜΤΣΙΛΗΝΗ  31-05-2019 

 ΤΝΣΑΞΑ                                                                           ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ                               Ο Ανηιδήμαρτος Ποιόηηηας Ζωής 

Σμήμαηος Ανθρωπίνοσ Δσναμικού                       Διοικηηικών Τπηρεζιών 
                          

  Ιωνζηανηίνος Ιαπηλάρης                                  Νικόλαος Ιαραζάββας 



 

 

      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                                Γαπάλεο θαζαξηζκνύ εζωηεξηθώλ           
   ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                                 χώρων Δημοτικών Κτιρίων   
     ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟΤ                                                                          (θαζάξηζκα ραιηώλ) 

    ΔΤΝΑΜΘΙΟΤ 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

 

 

 

                                                     ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
                              Σηρ επισείπηζηρ  ………………………          ΑΦΜ  ……….     ΓΟΤ…………. 
                                 με έδπα η……………………….  οδόρ ………….             απιθμόρ………… 
                                       Σ.Κ…………….. ΣΗΛ………………………………FAX……………………. 
                                   Email………………………………………………………… 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ /m2 ΣΙΜΗ 
(ανά ηεηπαγωνικό 

μέηπο) 

ΤΝΟΛΟ Δ € 

1 Καζαξηζκόο 
ραιηώλ 

          45   

 ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 17%  
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 
 
 

Μςηιλήνη          /         / 2019 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ  
 
 
 

θπαγίδα  / ςπογπαθή  


