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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Βόλος 2 / 3 / 2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 2522                               

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»                                                                                                

(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)                                                                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
«Καθαρισμός των κτιρίων του Δημοτικού 
Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου»                                               
 

Κωδικός CPV : 90911200-8 
 

Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 

1 Τεχνική Έκθεση  2 

2 Τεχνική περιγραφή - Προδιάγραφες 3-6 

3 Προϋπολογισμός Σύμβασης 7 

4 Συγγραφή Υποχρεώσεων 8-16 

5 Έντυπο προσφοράς  17-18 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ανάδειξη αναδόχου, για τον καθαρισμό των κτιρίων 

του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς βάσει τιμής, (Άρθρο 86 ν.4412/2016).   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.   

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων, 

εννιακόσιων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (112.987,80€)), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 

140.104,87€).  

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους και θα βαρύνει 

αναλογικά τον κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισμό των ετών 2022 & 2023  του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι ημέρες απασχόλησης έχουν υπολογιστεί για την συνολική διάρκεια της σύμβασης 

αναλόγως με την συχνότητα του καθαρισμού των κτιρίων ως εξής: (53 εβδ/χρόνο, 

έως ημέρες 264/έτος για 5 ημέρες εργασίας, 1 μήνας είναι 22 εργάσιμες, με το 

Σάββατο 318 ημέρες/έτος)(1 έτος 365 ημέρες) 

Ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός ωρών εργασίας που απαιτούνται σε αργίες (Κυριακές 

και επίσημες αργίες) υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στις 200 ώρες ετησίως, πάντα 

σύμφωνα με το μέσο όρο των τελευταίων δύο ετών. 

Τύπος υπολογισμού συνολικών ωρών απασχόλησής = άτομα*ώρες ανά 

φορά*ημέρες απασχόλησης) 

Αναλυτικά η κατανομή των ωρών ανά Διεύθυνση και κτίριο του νομικού προσώπου  

παρατίθενται ακόλουθα : 

 

Διεύθυνση Οικονομικών 

A/A 
Υπηρεσίες προς 

καθαρισμό 

Συνολική 

επιφάνεια 

κτιρίου 

Συχνότητα 

καθαρισμού   

Αριθμός 

ατόμων 

/ φορά 

Ώρες 

απασχόλησης 

ανά 

άτομο/φορά  

Ημέρες 

απασχόλησης  

Σύνολο 

ωρών  

1 

Μεταξουργείο 

(Αναπαύσεως  με 

Καραμπατζάκη) 

1200τ.μ. 
5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 4 264 1056 

      Συνολικά 1.056 

        

Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών  

A/A 
Υπηρεσίες προς 

καθαρισμό 

Συνολική 

επιφάνεια 

κτιρίου 

Συχνότητα 

καθαρισμού   

Αριθμός 

ατόμων 

/ φορά 

Ώρες 

απασχόλησης 

ανα 

άτομο/φορά  

Ημέρες 

απασχόλησης  

Σύνολο 

ωρών  

1 

Βιβλιοθήκη   

Ν.Αγχιάλου 

(Κασνέτη 63) 

120 τ.μ.        

με πατάρι 

1 ημέρα ανά 

δεκαπενθήμερο 
1 2 26 52 

2 

Μουσείο 

Πορταριάς 

(στροφή για 

Μακρινίτσα, κάτω 

από το 

Δημαρχείο) 

396 τ.μ. 

(σε δύο 

ορόφους) 

1 ημέρα την εβδομάδα 2 2 53 212 

3 

Μουσεία 

Κατηχώρι  + 

Ελαιοτριβείο 

(τέρμα ΚΤΕΛ) 

192,74 

τ.μ. + 

78,48 τ.μ. 

1 ημέρα το μήνα   2 2 12 48 



 
4 

4 

Πινακοθήκη Χρ. 

Ζώγια (Βλαχάβα - 

Γαζή, Βόλος) 

80 τ.μ. 1 ημέρα το μήνα   1 2 12 24 

5 

Μουσείο Εθ. 

Αντίστασης  

(Χρ.Λούλη 33α-

Κρήτης, Ν. Ιωνία) 

223,8 τ.μ. 

(σε τρείς 

ορόφους) 

1 ημέρα το μήνα   1 2 12 24 

6 

Αρχοντικό  

Ζαφειρίου  (Αγ. 

Ονούφριος) 

440 τ.μ. 

(σε τρείς 

ορόφους) 

1 ημέρα το μήνα   2 2,5 12 60 

7 

Κτήριο  Σπίρερ 

(Μικρασιατών 81- 

Βασσάνη) 

500 τ.μ. 
5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 264 528 

8 

Βιβλιοθήκη  Ν. 

Ιωνίας 

(Αναπαύσεως  με 

Καραμπατζάκη) – 

Μουσείο 

Μεταξουργίας 

300τ.μ 
1 ημέρα την εβδομάδα 

(48 εβδομάδες) 
1 3 48 144 

9 
Μουσείο Πόλης 

(Φερών 17) 
1500τ.μ. 

5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2,5 264 660 

10 
Εκθετήριο 

Δράκειας 
60 τ.μ 1 ημέρα το μήνα 2 1 12 24 

      Συνολικά 1.776 

        

Διεύθυνση Αθλητισμού 

A/A 
Υπηρεσίες προς 

καθαρισμό 

Συνολική 

επιφάνεια 

κτιρίου 

Συχνότητα 

καθαρισμού / 

εβδομάδα  

Αριθμός 

ατόμων 

/ φορά 

Ώρες 

απασχόλησης 

ανά 

άτομο/φορά  

Ημέρες 

απασχόλησης 

σε σε 12 

μήνες  

Σύνολο 

ωρών  

1 

Αθλ. Κέντρο 

(Γ.Δήμου με 

Μεταμορφώσεως) 

600 τ.μ. 
4 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 212 424 

2 

Αδαμόπουλος 

(Ρ.Φεραίου με 

Γλαύστονος) 

1500 τ.μ. 
5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 264 528 

3 

Βασδέκειο 

(Χαλκηδόνος με 

Μυτηλήνης) 

500 τ.μ. 
4 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 212 424 

4 

Κλειστό Ν.Ιωνίας 

(Δοξοπούλου με 

Μερκούρη) 

1500 τ.μ.. 
5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 264 528 

5 

Καραγάτς Τέρμα 

Κύπρου με 

κατράκη) 

1000 τ.μ. 
3 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 159 318 
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6 

ΕΑΚ – Στάδιο 

Κλειστό – 

Σκοπευτήριο –

Κολυμβητήριο   

(Σταδίο 1) 

 8600 τ.μ. 

5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 7 264 1848 

2 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 6 106 636 

7 
Κωπηλατήριο 

(Ακτή ΝΟΒ) 
500 τ.μ. 1 ημέρα την εβδομάδα 1 2 53 106 

8 
Κλειστό 

Πορταριάς 
1000 τ.μ. 1 ημέρα την εβδομάδα 1 2 53 106 

9 

Δ. Στάδιο 

Νεάπολης (Τέρμα 

Νεαπόλεως) 

400 τ.μ. 
3 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 159 318 

10 

Κολυμβητήριο 

Ν.Ιωνίας    

(Δοξοπούλου 35) 

900 τ.μ. 
5 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 5 264 1320 

11 Ξενώνες   
6 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 4 318 1272 

12 Κλειστό Αγριάς 1000 

3 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 159 318 

53 φορές το χρόνο 

Σαββατοκύριακο 
1 1 53 53 

      Συνολικά 8.199 

        

Διεύθυνση Πολιτισμού  

A/A 
Υπηρεσίες προς 

καθαρισμό 

Συνολική 

επιφάνεια 

κτιρίου 

Συχνότητα 

καθαρισμού   

Αριθμός 

ατόμων 

/ φορά 

Ώρες 

απασχόλησης 

ανα 

άτομο/φορά  

Ημέρες 

απασχόλησης  

Σύνολο 

ωρών  

1 

Αχίλλειο 

(Κουμουνδούρου- 

Ιάσωνος) 

629 τ.μ. 
2 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 106 212 

2 

Π. Ηλεκτρική 

(Κουταρέλια με 

Ρήγα Φεραίου-

Χατζηαργύρη) 

500 τ.μ. 

5 ημέρες την 

εβδομάδα 

συμπεριλαμβανομένου 

και Σαββατοκύριακα 

1 1 264 264 

3 

Ανοιχτό Θέατρο 

«Μ.Μερκούρη» 

Βόλου(Πλατεία 

Ρήγα Φεραίου) 

2500 τ.μ.. 
80 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 
2 3 80 480 
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4 

Ανοιχτό Θέατρο 

Ν.Ιωνίας 

(Ελικοδρόμιο) 

1500 τ.μ. 
70 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 
2 2 70 280 

5 

Πολιτιστικό 

Κέντρο Ν.Ιωνίας 

(Μανδηλαρά- 

Σταδίου) 

700 τ.μ. 
3 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 159 318 

6 

Δημοτικό Ωδείο 

Βόλου 

(Μεταμορφώσεως 

1 - 4) 

710 τ.μ. 

5 ημέρες την 

εβδομάδα (για 10 

μήνες) 

1 2 220 440 

7 

Κέντρο Τέχνης Ντε 

Κίρικο 

(Μεταμορφώσεως 

3) 

651,52 

τ.μ. 

2 ημέρες την 

εβδομάδα (για 8 

μήνες) 

1 2 70 140 

8 
Φιλαρμονική 

Δ.Βόλου 
360 τ.μ. 

2 ημέρες την 

εβδομάδα 
1 2 106 212 

9 Κτήριο Εναλλάξ 310 τ.μ. 

2 ημέρες την 

εβδομάδα (για 11 

μήνες) 

1 1 97 97 

10 Δίαυλος 660 τ.μ. 

2 ημέρες την 

εβδομάδα (για 11 

μήνες) 

1 2 97 194 

11 Εκθεσιακό κέντρο 1443 τ.μ 
15 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 
2 4 15 120 

      Συνολικά 2.757 

 

 

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του  Δήμου Βόλου έχει το δικαίωμα μεταβολής των ωρών 

καθαριότητας ανά δομή αν:  

α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δομής 

β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δομής 

γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισμό δομών για εκδηλώσεις, αθλητικές 

διοργανώσεις, εκθέσεις, έξτρα καλλιτεχνικές διοργανώσεις που θα προκύψουν 

και δεν μπορούν να προβλεφτούν έως και τη σύνταξη της παρούσης.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται ανάλογη μείωση και τροποποίηση 

των ωρών ώστε να μην ξεπεραστεί το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Για τον προϋπολογισμό της σύμβασης λήφθηκαν υπόψη το ημερομίσθιο 

ανειδίκευτου εργάτη καθαρισμού οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και 

εργοδότη καθώς και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες (διοικητικό κόστος, εργολαβικό 

όφελος, απαιτούμενα υλικά κλπ) 

 

Έτος 2022 - 2023 

α/α Διεύθυνση 
Σύνολο 

Ωρών 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

ώρα χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο          

χωρίς Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α  24% 

Τελικό 

Σύνολο ανά 

Δ/νση 

1 
Διεύθυνση Διοικητικών & 

Οικονομικών 
1.056 8,20 € 8.659,20 € 2.078,21 € 10.737,41 € 

2 
Διεύθυνση Αρχείων και 

Μουσείων 
1.776 8,20 € 14.563,20 € 3.495,17 € 18.058,37 € 

3 Διεύθυνση Αθλητισμού 8.199 8,20 € 67.231,80 € 16.135,63 € 83.367,43 € 

4 Διεύθυνση Πολιτισμού 2.757 8,20 € 22.607,40 € 5.425,78 € 28.033,18 € 

 Συνολικές ώρες όλων των 

Διευθύνσεων 
13.788 8,20 € 113.061,60 € 27.134,78 € 140.196,38 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι τον καθαρισμός των κτιρίων του Δημοτικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου 

Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 

 

 Άρθρο 2ο 

Χώροι Καθαριότητας - Συχνότητα Καθαρισμού  
 

Διεύθυνση Οικονομικών 

A/A Υπηρεσίες προς καθαρισμό 
Συνολική επιφάνεια 

κτιρίου 
Συχνότητα καθαρισμού   

1 
Μεταξουργείο (Αναπαύσεως  με 

Καραμπατζάκη) 
1200τ.μ. 5 ημέρες την εβδομάδα 

    

Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών  

A/A Υπηρεσίες προς καθαρισμό 
Συνολική επιφάνεια 

κτιρίου 
Συχνότητα καθαρισμού   

1 Βιβλιοθήκη   Ν.Αγχιάλου (Κασνέτη 63) 
120 τ.μ.        με 

πατάρι 

1 ημέρα ανά 

δεκαπενθήμερο 

2 
Μουσείο Μακρινίτσας (κάτω από την 

κεντρική πλατεία) 

419,18 τ.μ.                           

(σε τρείς ορόφους) 
- 

3 
Μουσείο Πορταριάς (στροφή για 

Μακρινίτσα, κάτω από το Δημαρχείο) 

396 τ.μ. (σε δύο 

ορόφους) 
1 ημέρα την εβδομάδα 

4 
Μουσεία Κατηχώρι  + Ελαιοτριβείο (τέρμα 

ΚΤΕΛ) 

192,74 τ.μ. + 78,48 

τ.μ. 
1 ημέρα το μήνα   

5 
Πινακοθήκη Χρ. Ζώγια (Βλαχάβα - Γαζή, 

Βόλος) 
80 τ.μ. 1 ημέρα το μήνα   

6 
Μουσείο Εθ. Αντίστασης  (Χρ.Λούλη 33α-

Κρήτης, Ν. Ιωνία) 

223,8 τ.μ. (σε τρείς 

ορόφους) 
1 ημέρα το μήνα   

7 Αρχοντικό  Ζαφειρίου  (Αγ. Ονούφριος) 
440 τ.μ. (σε τρείς 

ορόφους) 
1 ημέρα το μήνα   

8 
Κτήριο  Σπίρερ (Μικρασιατών 81- 

Βασσάνη) 
500 τ.μ. 5 ημέρες την εβδομάδα 

9 
Βιβλιοθήκη  Ν. Ιωνίας (Αναπαύσεως  με 

Καραμπατζάκη) – Μουσείο Μεταξουργίας 
300τ.μ 

1 ημέρα την εβδομάδα          

(48 εβδομάδες) 

10 Μουσείο Πόλης (Φερών 17) 1500τ.μ. 5 ημέρες την εβδομάδα 

11 Εκθετήριο Δράκειας 60 τ.μ 1 ημέρα το μήνα 
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Διεύθυνση Αθλητισμού 

A/A Υπηρεσίες προς καθαρισμό 
Συνολική επιφάνεια 

κτιρίου 
Συχνότητα καθαρισμού  

1 
Αθλ. Κέντρο (Γ.Δήμου με 

Μεταμορφώσεως) 
600 τ.μ. 4 ημέρες την εβδομάδα 

2 Αδαμόπουλος (Ρ.Φεραίου με Γλαύστονος) 1500 τ.μ. 5 ημέρες την εβδομάδα 

3 Βασδέκειο (Χαλκηδόνος με Μυτηλήνης) 500 τ.μ. 4 ημέρες την εβδομάδα 

4 
Κλειστό Ν.Ιωνίας (Δοξοπούλου με 

Μερκούρη) 
1500 τ.μ.. 5 ημέρες την εβδομάδα 

5 Καραγάτς Τέρμα Κύπρου με κατράκη) 1000 τ.μ. 3 ημέρες την εβδομάδα 

6 
ΕΑΚ – Στάδιο Κλειστό – Σκοπευτήριο –

Κολυμβητήριο   (Σταδίο 1) 
 8600 τ.μ. 

5 ημέρες την εβδομάδα 

2 ημέρες την εβδομάδα 

7 Κωπηλατήριο (Ακτή ΝΟΒ) 500 τ.μ. 1 ημέρα την εβδομάδα 

8 Κλειστό Πορταριάς 1000 τ.μ. 1 ημέρα την εβδομάδα 

9 Δ. Στάδιο Νεάπολης (Τέρμα Νεαπόλεως) 400 τ.μ. 3 ημέρες την εβδομάδα 

10 Κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας    (Δοξοπούλου 35) 900 τ.μ. 5 ημέρες την εβδομάδα 

11 Ξενώνες   6 ημέρες την εβδομάδα 

12 Κλειστό Αγριάς 1000 

3 ημέρες την εβδομάδα 

53 φορές το χρόνο 

Σαββατοκύριακο 

    

Διεύθυνση Πολιτισμού  

A/A Υπηρεσίες προς καθαρισμό 
Συνολική επιφάνεια 

κτιρίου 
Συχνότητα καθαρισμού   

1 Αχίλλειο (Κουμουνδούρου- Ιάσωνος) 629 τ.μ. 2 ημέρες την εβδομάδα 

2 
Π. Ηλεκτρική (Κουταρέλια με Ρήγα 

Φεραίου-Χατζηαργύρη) 
500 τ.μ. 

5 ημέρες την εβδομάδα 

συμπεριλαμβανομένου και 

Σαββατοκύριακα 

3 
Ανοιχτό Θέατρο «Μ.Μερκούρη» 

Βόλου(Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 
2500 τ.μ.. 

80 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 

4 Ανοιχτό Θέατρο Ν.Ιωνίας (Ελικοδρόμιο) 1500 τ.μ. 
70 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 

5 
Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Μανδηλαρά- 

Σταδίου) 
700 τ.μ. 3 ημέρες την εβδομάδα 

6 
Δημοτικό Ωδείο Βόλου (Μεταμορφώσεως 

1 - 4) 
710 τ.μ. 

5 ημέρες την εβδομάδα                

(για 10 μήνες) 

7 
Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο 

(Μεταμορφώσεως 3) 
651,52 τ.μ. 

2 ημέρες την εβδομάδα            

(για 8 μήνες) 

8 Φιλαρμονική Δ.Βόλου 360 τ.μ. 2 ημέρες την εβδομάδα 

9 Κτήριο Εναλλάξ 310 τ.μ. 
2 ημέρες την εβδομάδα                

(για 11 μήνες) 
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10 Δίαυλος 660 τ.μ. 
2 ημέρες την εβδομάδα             

(για 11 μήνες) 

11 Εκθεσιακό κέντρο 1443 τ.μ 
15 φορές το χρόνο και 

Σαββατοκύριακα 

 

Άρθρο 3ο 

Απαιτούμενες εργασίες Καθαρισμού 
 

Κ
α

θ
η

μ
ερ

ιν
ά

 

Γραφεία - Αίθουσες συναντήσεων – Ανελκυστήρες 

- Αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα καλαθιών αχρήστων, 

τοποθέτηση πλαστικής σακούλας και μεταφορά αυτών στους κάδους 

του Δήμου. 

- Καθαρισμός των οριζόντιων επιφανειών των γραφείων με 

απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου 

καθαριστικού υγρού.  

- Καθαρισμός των οριζόντιων επιφανειών των γραφείων με 

απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου 

καθαριστικού υγρού. 

- Τοπική αφαίρεση των αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες 

επιφάνειες (πόρτες, τζάμια, έπιπλα, τοίχους, κλπ).  

- Σκούπισμα - σφουγγάρισμα του δαπέδου στα σημεία μεγάλης 

κυκλοφορίας, καθώς και όπου υπάρχει ανάγκη. 

- Καθαρισμός  σε οποιοδήποτε χώρο όταν παρουσιαστεί έκτακτη 

ανάγκη (π.χ. όταν χυθεί καφές, όταν σπάσει κάποιο αντικείμενο κ.λπ.)  

- Καθαρισμό δαπέδων (πλαστικά – μαρμάρινα), αφαίρεση των λεκέδων 

και των οποιοδήποτε υπολειμμάτων, σφουγγάρισμα και γυάλισμα με 

κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά. 

Τουαλετών  προ – χώροι 

- Πλύσιμο ειδών υγιεινής. Πλύσιμο πλακιδίων, γύρω από τα είδη 

υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο.                           

- Καθαρισμός καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις 

σωληνώσεις χρωμίου. Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των 

αχρήστων.  

- Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού με δαπάνη 

του Αναδόχου.  

- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  
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- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του computer-room με την παρουσία 

υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.  

- Επιμελημένος καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών και 

απολύμανση αυτών με την χρήση οινοπνεύματος.  

- Καθαρισμός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και   

ντουλαπιών. –  

- Ξαράχνιασμα των χώρων.  

- Σφουγγάρισμα και απολύμανση ανελκυστήρων. Καθαρισμός αύλειων 

χώρων. 

Δ
εκ

α
π

εν
θ

ή
μ

ερ
ο

 

- Γενικός καθαρισμός τουαλετών. 

- Ξεσκόνισμα διακοσμητικών και πινάκων ζωγραφικής.  

- Καθαρισμός των κάγκελών από τις σκάλες. 

Μ
η

νι
α

ία
 - Καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά 

και των εσωτερικών διαχωριστικών.  

- Σκούπισμα με την χρήση απορροφητικής μηχανής των υφασμάτων 

επιφανειών των καρεκλών.  

- Καθαρισμός εκθεμάτων μουσείων 

 

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

• Στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου αποκλειστικά στεγνό καθάρισμα όλων 

των εσωτερικών χώρων πλην των χώρων υγιεινής (τουαλέτες). 

• Στους χώρους που καλύπτονται από μοκέτα, καθάρισμα με ηλεκτρική 

σκούπα. 

Γενική Επισήμανση: Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας covid-19 θα γίνεται 

καθημερινός σχολαστικός καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των χώρων και 

ιδιαίτερα των κοινόχρηστων αντικειμένων (πόμολα, κουπαστές, φωτοτυπικά, 

διακόπτες, επιφάνειες εργασίας, κλπ.) 

 

- Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς 

να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

- Οι σάκοι απορριμμάτων, θα μεταφέρονται έξω από τα κτίρια του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π 

– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  και θα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους του Δήμου. 

- Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων σε σάκους κλπ. εκ των ανωτέρω χώρων και η μεταφορά και 
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τοποθέτησή τους στα ειδικά δοχεία απορριμμάτων και στις ράμπες των 

σκουπιδιών του Δήμου, αφού δεθούν καλά. 

- Οι εργασίες θα γίνονται στο πρόγραμμα λειτουργίας των Υπηρεσιών για 

συνεχή καθαριότητα των χώρων καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και 

Σαββατοκύριακο αν απαιτείται από την δομή. 

- Η ώρα που θα γίνεται ο καθαρισμός θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με 

τους προϊστάμενους των υπηρεσιών που στεγάζονται στα υπό καθαρισμό 

κτίρια (είτε το πρωί πριν το ωράριο είτε το απόγευμα μετά το ωράριο). Το 

ακριβές ωράριο καθαριότητας καθώς και το πρόγραμμα εργασιών είναι 

δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων 

μερών ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές 

περιστάσεις. 

 

Άρθρο 4ο 

Όροι εκτέλεσης εργασιών – Υλικά  
 

Οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη υπευθύνων της εταιρείας και 

κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα άτομα που θα 

εργάζονται στις Υπηρεσίες του Οργανισμού θα είναι υγιή, αρτιμελή που θα 

αποδεικνύεται με βεβαίωση ιατρού, και βιβλιάριο υγείας ευπρεπώς ενδεδυμένα και 

θα τηρούν κανόνες υγιεινής σε όλους τους τομείς. 

Όλοι οι χώροι θα πρέπει μετά το πέρας κάθε είδους εργασίας να παραδίδονται 

καθαροί. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο ο οποίος και θα αναλάβει την εποπτεία 

του προσωπικού του δηλ. την καλή εκτέλεση της εργασίας, μέτρα ασφαλείας και 

γενικά συμπεριφοράς των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του Οργανισμού, καθώς και 

την άμεση επέμβασή του σε περίπτωση προβλήματος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο πάροχος θα φροντίζει για την άψογη και χωρίς 

προβλήματα λειτουργία του εξοπλισμού του. Τα αναλώσιμα που τυχόν θα 

χρειαστούν, σε όλες τις περιπτώσεις θα βαρύνουν τον πάροχο. 

Το πάσης φύσης και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον πάροχο. 

Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 

απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η 

οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ο πάροχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής 

από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Στην 

περίπτωση που το Ν.Π. επιθυμεί κάτι τέτοιο, πρέπει να δοθεί τουλάχιστον 10ήμερη 

γραπτή προειδοποίηση προς τον πάροχο και εφόσον ο πάροχος συμφωνεί, αυτό θα 

γίνει ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση του Ν.Π. που θα χορηγείται έπειτα από 

σχετική απόφαση του Προέδρου 
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Τα υλικά καθαρισμού, οι σάκοι απορριμμάτων, καθώς και τα μηχανήματα που 

απαιτούνται βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού τα οποία 

επιβαρύνουν τον ίδιο (χαρτί υγείας, απορρυπαντικά δαπέδου – WC – τζαμιών, 

σκούπες, κλπ) 

Τα υλικά καθαρισμού θα προέρχονται από εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής, θα 

είναι βιοδιασπώμενα και ασφαλή στη χρήση, θα συνοδεύονται δε από πιστοποιητικό 

από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Επίσης να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία 

(πλυσίματος και δαπέδων, γυαλίσματος δαπέδων) σκεύη, καθώς και σάκους 

απορριμμάτων και τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά να είναι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί απορρυπαντικών – καθαριστικών σκευασμάτων (σχετικές 

διατάξεις ΚΥΑ) α) 1197/89 ΦΕΚ 567/Β/90 β) 1233/91 και 172/92 , ΦΕΚ 277/Β/92 με 

τις ισχύουσες εκάστοτε τροποποιήσεις).  

Οι υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα δειγματοληψίας και κατά τη διενέργεια αυτής 

τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

Ο Ανάδοχός να αντικαθιστά αμέσως τα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης έτσι ώστε 

να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.  

Για τη φύλαξη των εργαλείων, των υλικών καθαριότητας και του τεχνικού εξοπλισμού 

τα κτίρια θα παρέχουν τον ανάλογο χώρο Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω 

είναι ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 5ο 

Διάρκεια Σύμβασης – Ευθύνες 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.   

Ο Εργοδότης ευθύνεται έναντι του Αναδόχου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 

καταβολή του τιμήματος της εργασίας. 

Το Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία 

απολύτως αποζημίωση στο πάροχο και στο προσωπικό αυτού, σε περίπτωση που 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή βλάβη της υγείας του, 

οφειλόμενη σε ενέργεια τρίτου ή σε τυχαίο γεγονός. 

Περαιτέρω, το Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει 

καμία απολύτως αποζημίωση στον πάροχο στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή 

ατυχήματος κατά την άσκηση των υποχρεώσεων του που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός 

ιδιοκτησίας του παρόχου. 

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκπλήρωσης της συμβατικής 

του υποχρέωσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε 

υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να 

εκτελέσει τις ανατεθείσες εργασίες καθαριότητας εντός των χρονικών ορίων της 

σύμβασης και με τον τρόπο και προϋποθέσεις που ορίζεται σ’ αυτήν. 
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Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 

περιπτώσεων νόμιμης ανάθεσης σε συγγενική εταιρεία ή νόμιμης υπεργολαβίας. Για 

τις περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται το Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης 

που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων, του 

ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους 

που αναφέρονται στη παρούσα για όλο το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις 

εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε 

περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων. 

 

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Με την ανάληψη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της 

σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού 

αυτού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Σε κάθε δομή θα υπάρχει αναρτημένο μηνιαίο παρουσιολόγιο, το οποίο θα 

υπογράφει ο επικεφαλής του συνεργείου και θα πιστοποιεί υπογράφοντας και ο 

υπεύθυνος της δομής. Τα παρουσιολόγια θα  παραδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, 

στην επιτροπή καλής εκτέλεσης της κάθε Δ/νσης.   

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας 

εργατικής ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού 

κινδύνου (Ν 3850/2010) αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, 

ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων 

υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα 

στην Αναθέτουσα Αρχή για μονομερή καταγγελία της σύμβασης και κήρυξη του 

Αναδόχου ως έκπτωτου. 

4.  Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κλπ και να καλύπτει τα 

κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου 

Βόλου. 
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5. Το προσωπικό καθαριότητας του αναδόχου, υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν 

προκύψει. 

6. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 

Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι 

αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι 

τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό 

του αναλαμβάνουν την υποχρέωση της να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που 

τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους 

χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, από το προσωπικό του Αναδόχου αυτός 

υποχρεούται, με τη δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο 

εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 

9. Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα) θα υπάρχει 

άμεση επικοινωνία για κάλυψη των αναγκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

10. Να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμοδίους κάθε υπηρεσίας, με σκοπό την 

αναγραφή σε αυτό των τυχόν παραλείψεων, όσον και παραπάνω σε ημερήσια βάση. 

11. Να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράληψη πλημμελούς εργασίας 

έναντι των συνολικών υποχρεώσεων. 

12. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχημα που ήθελε 

συμβεί στο προσωπικό του. 

13. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να απαλλάσσει το Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τους υπαλλήλους 

του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί 

να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του παρόχου. 

 

Άρθρο 7ο 

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις  
  

Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται στον πάροχο τμηματικά, κάθε μήνα 

απολογιστικά, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών ή και μετά την παρέλευση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, εφόσον 

τούτο επιθυμεί ο πάροχος. Ειδικότερα, μετά από κάθε μήνα που θα παρέχει ο 

πάροχος τις υπηρεσίες του, θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό, το οποίο οι υπηρεσίες 

του Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θα ενταλματοποιούν και θα εξοφλούν το αργότερο 
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εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου του παρόχου, με την 

προϋπόθεση της προσκόμισης των αναγκαίων εκ του νόμου δικαιολογητικών.  

Το Ν.Π. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 

πληρωμής του παρόχου, που οφείλεται σε έλλειψη δικαιολογητικού πληρωμής ή 

προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του πρώτου εντάλματος πληρωμής από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τον Πάροχο βαρύνουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες, κρατήσεις Φόρος 

εισοδήματος, κράτηση 0,06 % (χωρίς ΦΠΑ) ν. 4013/2011 υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

εκτέλεση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 8ο 

Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που εκτελεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του Εργοδότη. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον Καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου 

Βόλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.ΠΟΛΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

 

Υποβάλουμε την προσφορά μας για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε την εκτέλεσή της προσφέροντας τις παρακάτω τιμές: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

1 

Καθαρισμός των κτιρίων του 
Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου 

 
 

Έτος 

 
 

1 

 
 

 
 

    Φ.Π.Α 24%   

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

                
                       

 

Ολογράφως: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία ……. / …………/202 

Ο Προσφέρων 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Το παρόν αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της ως άνω προσφοράς και συντάσσεται 

σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄) όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄). 

Σε συνέχεια της προσφοράς μας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας 

«Καθαρισμός των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, 

Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου» σας παραθέτουμε τα εξής: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ                                                                                                                                 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) 

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο  

Σύνολο ημερών και ωρών εργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου 

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
(επισυνάπτεται αντίγραφό της) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ                                        
(για το σύνολο του έργου) 

ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

Αποδοχές εργαζομένων (καθαρές)   

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) 
 

Κόστος αναλωσίμων  και Διοικητικό κόστος 
 

Εργολαβικό κέρδος 
 

Μερικό Σύνολο 
 

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (0,07% επί του καθαρού 
συμβατικού ποσού, δηλ.0,07% επί του μερικού συνόλου και επί αυτού 

3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 

 

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. (0,06% επί του καθαρού συμβατικού 
ποσού, δηλ.0,06% επί του μερικού συνόλου και επί αυτού 3,6% 

χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 

 

Πλέον τις κρατήσεις υπέρ υπέρ του Δημοσίου. (0,02% επί του καθαρού 
συμβατικού ποσού, δηλ.0,02% επί του μερικού συνόλου και επί αυτού 

3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) 

 

Συνολικό Κόστος άνευ ΦΠΑ     ( Α ) 
 

ΦΠΑ 24%    (  Β ) 
 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) 
 

 

Ημερομηνία ……. / …………/2022 

Ο Προσφέρων 

 

Θεωρήθηκε 2 / 03 / 2021 Βόλος  2 / 3 / 2021  
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών / 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
Ο συντάξας 

  
 

Αποστολίδου Σοφία Αξιώτης Κων/νος 
 


