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Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα αλαζέζεη ζε 

θαηάιιειν αλάδνρν ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ νθηψ (8) εγθαηαζηάζεσλ ππφγεησλ 
θάδσλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο Αγίνπ ηεθάλνπ θαη Γξνζηάο. 

Οη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαζφζνλ ε Τπεξεζία 
θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ αδπλαηεί λα ηηο εθηειέζεη ιφγσ έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο,  έηζη ψζηε νη ππφγεηνη θάδνη 
λα κελ απνηεινχλ εζηίεο κηθξννξγαληζκψλ βιαβεξψλ θαη επηθίλδπλσλ γηα ηελ δεκφζηα 
πγεία θαη επηπιένλ λα κελ δεκηνπξγνχλ δπζνζκίεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο 
ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Η ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 210/2015 
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. ηνπ Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 

114/08.06.2006 ηεχρνο πξψην), 
2. ηνπ Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ΟΣΑ» 
3. ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ (πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.», ΦΔΚ 185/23.03.1993 

ηεχρνο δεχηεξν) θαη 
4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014, 
θαη αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζε 5.904,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%. 
 
Σν CPV γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία είλαη 90918000-5 κε ηίηιν «Τπεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ θάδσλ». 
 

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Δξγαζία θαζαξηζκνχ ησλ 8 ππφγεησλ θάδσλ απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ πνπ 
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε 3 ζεκεία ηνπ Γήκνπ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ Αγίνπ ηεθάλνπ 
θαη Γξνζηάο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 

Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ επί κέξνπο εξγαζηψλ: 

1) Δπηκειή εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πιχζηκν ηνπ πιαζηηθνχ θάδνπ (ρσξεηηθφηεηαο 
2,8κ3) ππφγεηαο απνζήθεπζεο κε λεξφ ππφ πίεζε κε εηδηθά εγθεθξηκέλα 
θαζαξηζηηθά - απνιπκαληηθά πιηθά, αβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα θαη ην 
πεξηβάιινλ. Θα αθαηξνχληαη δε ηα πξνζθνιιεκέλα μέλα πιηθά θαη νη νπζίεο. 

2) Δπηκειή θαζαξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θξεαηίνπ εθ 
ζθπξνδέκαηνο κε απνκάθξπλζε ηπρφλ ππνιεηκκάησλ θαη απάληιεζεο ηπρφλ 
πγξψλ εληφο απηνχ. 

3) Δπηκειή εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πιχζηκν ηεο ππέξγεηαο ρνάλεο ηξνθνδνζίαο κε 
λεξφ ππφ πίεζε κε εηδηθά εγθεθξηκέλα θαζαξηζηηθά - απνιπκαληηθά πιηθά. 

4) Δπηκειή εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πιχζηκν ηεο πιαηθφξκαο πεδνδξφκνπ κε λεξφ 
ππφ πίεζε κε εηδηθά εγθεθξηκέλα θαζαξηζηηθά - απνιπκαληηθά πιηθά. 

5) Καζαξηζκφο ησλ πεξηκεηξηθψλ θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο φκβξησλ πδάησλ. 



6) Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ ππφγεηνπ θάδνπ 
θαη γξαζάξηζκα / ιίπαλζε ησλ κεραληθψλ κεξψλ φπνπ απαηηείηαη. 

Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπληνληζκφ κε έλα απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ 
ψζηε νη πξνο θαζαξηζκφ ππφγεηνη θάδνη λα είλαη θελνί. 

Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη δηαξξνή πγξψλ, ελψ ηα ιχκαηα ζα 
ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθή δεμακελή. 

Οη αλσηέξσ ππφγεηνη θάδνη ζα θαζαξίδνληαη κηα θνξά κεληαίσο. 

πλεπψο θάζε ππφγεηνο θάδνο ζα θαζαξίδεηαη 12 θνξέο εηεζίσο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνβιέπεηαη λα πιπζνχλ ζπλνιηθά (12 x 8 = 96 ) 
ελελήληα έμη  θνξέο νη  ππφγεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. Σα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξεί λα αιιάμνπλ θαζψο επίζεο θαη νη πνζφηεηεο 
ζε θάζε παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηνλ αλάδνρν. Η εκεξνκελία, ν ρξφλνο θαη ε πνζφηεηα ησλ θάδσλ ζε θάζε παξέκβαζε 
ζα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 
(ΔΤΡΩ) 

ΤΝΟΛΟ (ΔΤΡΩ) 

1 Καζαξηζκφο ππφγεησλ 
θάδσλ απνξξηκκάησλ 

96 50,00€ 4.800,00€ 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 4.800,00€ 

ΦΠΑ 23% 1.104,00€ 

ΤΝΟΛΟ 5.904,00€ 

 
χλνιν : πέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηέζζεξα επξψ .  
 

Γ. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε 12 (δψδεθα) 
εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ κε ην 
νπνίν απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζην επάγγεικα, γηα ην νπνίν πξνζθέξεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ζην Γήκν.  

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ αζηηθή επζχλε ηξίησλ γηα ηελ 
πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο γηα ηελ νπνία ν Γήκνο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη. 
 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη απαζρφιεζε ηνπ θαηάιιεινπ 
πξνζσπηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα θιεζεί λα 
εθηειέζεη θαη λα θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη δηπιψκαηα πνπ απαηηνχληαη. 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
ηεο επηζηήκεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέζα αζθάιεηαο ηξίησλ θαη ηνπ  
πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο 



πξνζηαζίαο (γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ), θαη αθνχ 
έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη φπνηεο ηπρφλ επί ηφπνπ ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ. 
  

Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην Γήκν πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ απηνθηλήησλ – 
κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη εηδηθά ζηνηρεία ησλ θαζαξηζηηθψλ – 
απνιπκαληηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο 
γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Όια ηα απηνθίλεηα – κεραλήκαηα ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη άξηζηα 
ζπληεξεκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπο. 

 
Κακία ηερληθή πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη, γεληθά, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη 

πιεξφηεηαο, αξθεί, ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ 
φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ππεξεζίαο 
 
 
Ο πληάμαο       Θεσξήζεθε 
 
 
πχξνο Μαληφπνπινο   Απφζηνινο Παπαδφπνπινο 
ΓΔ 38          Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  
             Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο

  


