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ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 

Ζ παοξϋρα μελέςη ατξοά ρςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ ςηπ Ιξβεμςαοείξσ 
Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ, ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 5.500 ςμ. (εκςϊπ ςξσ εκθεριακξϋ υόοξσ). 
Ξι σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ θα πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ςακςικϊ καθαοιρμϊ ρσγκεκοιμέμχμ υόοχμ ςξσ 
κςιοίξσ ενχςεοικά και ερχςεοικά καθόπ και πεοιμεςοικά ασςξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 
ποξδιαγοατέπ. Ζ αμάθερη ρε ενχςεοικά ρσμεογεία ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ ςηπ 
βιβλιξθήκηπ κοίμεςαι επιβεβλημέμη, λϊγχ ςηπ έλλειφηπ μϊμιμξσ ποξρχπικξϋ, καθόπ ρςξμ ΞΔΣ 
ςηπ Ιξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ σπάουει μία (1) θέρη ΣΔ Ιαθαοιρςοιόμ 
ερχςεοικόμ υόοχμ και η ξπξία δεμ είμαι καλσμμέμη, και λϊγχ ςηπ αμάγκηπ για παοξυή ϊρξ ςξ 
δσμαςϊ καλϋςεοχμ σπηοεριόμ και σγιειμήπ ρςξσπ πξλίςεπ, ρςξσπ υοήρςεπ και ρςξσπ επιρκέπςεπ 
ςηπ βιβλιξθήκηπ. Ξ αμάδξυξπ θα ποέπει μα ςηοεί ςξ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ, 
λαμβάμξμςαπ μέοιμμα για ςξμ επιμελή καθαοιρμϊ ςξσ, απϊ άοςια καςαοςιρμέμξ ποξρχπικϊ, 
καςάλληλα ενξπλιρμέμξ με ςα απαοαίςηςα ρϋμεογα και εγκεκοιμέμα σλικά καθαοιρμξϋ και 
απξλϋμαμρηπ. 

Για ςη ρϋμςανη ςξσ εμδεικςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ μελέςηπ, ρςξ χοιαίξ κϊρςξπ εογαρίαπ 
ρσμπεοιλαμβάμξμςαι: 

• ξι πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ εογαζξμέμχμ (δόοα, επιδϊμαςα), 

• ξι αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ εογξδϊςη, 

• ςξ κϊρςξπ αμαλόριμχμ καθαοιϊςηςαπ και απξλϋμαμρηπ, 

• ςξ διξικηςικϊ κϊρςξπ σπηοεριόμ, 

• ξι κοαςήρειπ  και 

• ςξ εογξλαβικϊ ϊτελξπ.   

Ζ Ιξβεμςάοειξπ Δημξςική Βιβλιξθήκη Ιξζάμηπ θα δημξριεϋρει ποϊρκληρη εκδήλχρηπ 
εμδιατέοξμςξπ, εκςιμόμεμηπ ανίαπ 7.761,41 €, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%, πξσ θα 
διεναυθεί ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 118 ςξσ μ. 4412/16 (ΤΔΙ 147/8-8-2016, ς. Α΄) «Ρσμβάρειπ 
έογχμ, ποξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) ϊπχπ 
ιρυϋξσμ», ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ μ. 2286/1995, ςξσ μ. 3463/06 «Ιϋοχρη Ιόδικα Δήμχμ και 
Ιξιμξςήςχμ» και ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 (ΤΔΙ115/Α/15.07.2010), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 
και ιρυϋει με ςξ άοθοξ 22 ςξσ μ. 4144/2013, και θα ποξρκαλέρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ μα 
σπξβάλλξσμ ποξρτξοά. 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 
ςιμήπ, ϊπχπ ποξρδιξοίζεςαι ρςξμ εμδεικςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ. 

Ξ εμδεικςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ για ςημ παοαπάμχ σπηοερία αμέουεςαι εμδεικςικά ρςξ πξρϊ ςχμ 
7.761,41 €, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%, και θα υοημαςξδξςηθεί απϊ πϊοξσπ ςηπ 
Ιξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ. Ζ εμ λϊγχ δαπάμη θα γίμει ρε βάοξπ ςξσ κχδικξϋ 
ΙΑ 02.10.6274 και είμαι εγγεγοαμμέμη ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Βιβλιξθήκηπ έςξσπ 2019. 

Ζ παοευϊμεμη σπηοερία καςαςάρρεςαι ρςξμ ακϊλξσθξ κχδικϊ Ιξιμξϋ Κενιλξγίξσ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ (CPV): 90910000-9 «Σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ καςξικιόμ, κςιοίχμ και σαλξπιμάκχμ». 

1.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α. 

ξ Μξμικϊ Οοϊρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ «Ιξβεμςάοειξπ Δημξςική Βιβλιξθήκη Ιξζάμηπ» ςξσ Δήμξσ 
Ιξζάμηπ ρσρςάθηκε ςξ 1986 και ακξλξϋθχπ παοέμειμε χπ ασςξςελέπ ΜΟΔΔ ςξ 2011 «λϊγχ ςηπ 
δοαρςηοιϊςηςάπ ςηπ απϊ πλεσοάπ εσοϋςεοηπ αμαγμόοιρηπ, ενειδικεσμέμξσ αμςικειμέμξσ, 
μακοξυοϊμιαπ απϊδξρηπ έογξσ και γεμικϊςεοηπ καςανίχρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςηπ» με εμβέλεια πξσ 
σπεοβαίμει ςα ςξπικά ϊοια». ξμίζεςαι ϊςι, ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία, ξι αμχςέοχ ποξωπξθέρειπ 
ποέπει μα πληοξϋμςαι ρχοεσςικά για μα διαςηοηθεί έμα ΜΟΔΔ χπ ασςξςελέπ, ρςξιυείξ πξσ 
καςαδεικμϋει ςημ αμαγμόοιρη ςηπ ρημαμςικϊςηςαπ ςη Βιβλιξθήκηπ και ρε θερμικϊ επίπεδξ 
λειςξσογίαπ. 
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Ζ Ι.Δ.Β.Ι., ρσγκεμςοόμει και διαςηοεί έγγοατα, υειοϊγοατα, βιβλία και κάθε άλλξ σλικϊ, ςα 
ξπξία διαθέςει για μελέςη ρςα μέλη ςηπ και ρςξ εσοϋςεοξ κξιμϊ, ρσμβάλλξμςαπ έςρι ρςημ 
αμάπςσνη ςηπ πμεσμαςικήπ και πξλιςιρςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ ςϊπξσ. 

1.3 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο 

ξ κςιοιακϊ ρσγκοϊςημα ςηπ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ και ςξσ Λξσρείξσ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ δίμει 
ρςέγη ςϊρξ ρςα παλαίςσπα «Λεςά ςα Τσρικά» και «Οεοί ζόχμ ιρςξοίαπ» ςξσ Αοιρςξςέλη 
(εκςϋπχρη 1497), ρςη «Υάοςα ςξσ Πήγα» (εκςϋπχρη 1796-97), ρςξμ Οαγκϊρμιξ υάοςη ςξσ 
Άμθιμξσ Γαζή (1800), ρςημ ποόςη ελλημική ετημεοίδα ςχμ αδελτόμ Λαοκίδχμ Οξϋλιξσ 
(«Δτημεοίπ» 1790-1797) ϊρξ και ρε 120.000 υειοϊγοατα, κόδικεπ, υάοςεπ, τσλλάδια και βιβλία, 
μέυοι και ρςξ «Αρςεοίν και Ιλεξπάςοα» ςχμ Πεμέ Γκξριμί και Αλμπέο Ξσμςεοζϊ, ενηγεί ρςξ κξιμϊ 
ελλημικϊ και νέμξ, γιαςί και πόπ ϊλξπ ασςϊπ ξ πξλιςιρςικϊπ πλξϋςξπ ρσγκεμςοόθηκε ρςημ πϊλη 
ςηπ Ιξζάμηπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιόμ αιόμχμ, καθιρςόμςαπ ςημ έμα απϊ ςα βαρικά ιρςξοικά κέμςοα 
αμάπςσνηπ ςξσ Δλλημικξϋ Διατχςιρμξϋ, δείυμει πξϋ μπξοεί μα ποξρβλέπει η κξιμχμία ςηπ 
Ιξζάμηπ και κάθε ελλημικήπ πϊληπ, για ςημ μεςενέλινή ςηπ απϊ ιρςξοικϊ κέμςοξ ςξσ ελλημικξϋ 
διατχςιρμξϋ ρςα Βαλκάμια ρε μελλξμςική ιρϊςιμη πϊλη ςηπ Δμχμέμηπ Δσοόπηπ. 

Ζ αουιςεκςξμική λϋρη εμςάρρει ςξ κςίρμα με τσρικϊ ςοϊπξ ρςξμ αρςικϊ ιρςϊ, διαςηοεί ςημ 
αμαγμχοιριμϊςηςα ςηπ στιρςάμεμηπ ξγκξπλαρίαπ ςξσ ιδιϊμξοτξσ ξικξδξμικξϋ ςεςοαγόμξσ, 
εμιρυϋξμςαπ ςημ ξικειξπξίηρη, καθιρςά ξοαςή ςη διάκοιρη ϊρξ και ςημ αλληλξδιείρδσρη ςχμ 
ςοιόμ βαρικόμ λειςξσογικόμ πεοιξυόμ, εμιρυϋει ςημ λειςξσογική απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ κάθε 
πεοιξυήπ με ςημ ρσμπληοχμαςική λειςξσογία ςηπ άλληπ, διεσκξλϋμει, με ςα παοαπάμχ, ςημ 
ξικξμξμία ρςη λειςξσογία, άοα και ςη βιχριμϊςηςα ςξσ ρσγκοξςήμαςξπ, εμό με ςιπ επιλξγέπ 
ρυημάςχμ, υοχμάςχμ, στόμ ρςη ρυέρη και αμςιπαοάθερη ερχςεοικόμ και ενχςεοικόμ υόοχμ, 
ακξσμπάει ρςξ υθεπ και κξιςάζει ςξ αϋοιξ. 

Ζ βιβλιξθήκη λειςξσογεί χπ ςσπική δημξςική βιβλιξθήκη, με αμαγμχρςήοιξ, δαμειρςικϊ & παιδικϊ 
ςμήμα, ειδικξϋπ υόοξσπ για μελεςηςέπ και εοεσμηςέπ. ξ κςίοιξ υχοίζεςαι ρςξσπ ενήπ υόοξσπ: Β΄ 
Σπϊγειξ, Α΄ Σπϊγειξ, Θρϊγειξ, 1ξπ ϊοξτξπ, με παςάοι και λξιπξί ερχςεοικξί και ενχςεοικξί  
υόοξι (ποβλ. Οίμακαπ 3). 

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη ατξοά ρςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ ςηπ Ιξβεμςαοείξσ 
Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ, ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 5.500 ςμ. (εκςϊπ ςξσ εκθεριακξϋ υόοξσ). 
Ξι σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ θα πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ςακςικϊ καθαοιρμϊ ρσγκεκοιμέμχμ υόοχμ ςξσ 
κςιοίξσ ενχςεοικά και ερχςεοικά καθόπ και πεοιμεςοικά ασςξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 
ποξδιαγοατέπ. 

 

Πίλαθαο 1: Καζαξηόηεηα λένπ θηηξίνπ ΚΓΒΚ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 
(Σ.Μ) 

ΔΙΓΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 
501 32 
Κνδάλε 

πεξίπνπ 5.500 
(ρσξίο 

εθζεζηαθνχο 
ρψξνπο) 

Σαθηηθφο θαζαξηζκφο 
ηνπ θηηξίνπ (Τπφγεην Β, 
Τπφγεην Α, ηζφγεην, 
1νο φξνθνο) 

6 κήλεο 

      

2.1 ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ύκβαζεο 

Ζ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ: 

1. ςξσ άοθ. 118 ςξσ μ. 4412/16 (ΤΔΙ 147 Α΄ 08.08.2016) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, 
Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», 

2. ςξσ μ. 3463/2006 «Δημξςικϊπ και Ιξιμξςικϊπ Ιόδικαπ» (ΤΔΙ 114 Α΄ 08.06.2006) και ιδιαίςεοα  
ςξσ άοθοξσ 209 ςξσ μ. 3463/2006, 

3. ςξσ μ. 3852/2010 (ΤΔΙ 87 Α΄ 07.06.2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ», 
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4. ςξσ μ. 4555/2018 (ΤΔΙ 133 Α΄ 19.07.2018) «Λεςαοοϋθμιρη ςξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ ςηπ ξπικήπ 
Ασςξδιξίκηρηπ - Δμβάθσμρη ςηπ Δημξκοαςίαπ - Δμίρυσρη ςηπ Ρσμμεςξυήπ – Βελςίχρη ςηπ 
ξικξμξμικήπ και αμαπςσνιακήπ λειςξσογίαπ ςχμ Ξ..Α. [Οοϊγοαμμα «ΙΚΔΘΡΗΔΜΖΡ Θ»] - 
Πσθμίρειπ για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ πλαιρίξσ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ ΤΞΔΡΑ - 
Πσθμίρειπ για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη, ςαυϋςεοη και εμιαία άρκηρη ςχμ αομξδιξςήςχμ 
ρυεςικά με ςημ απξμξμή ιθαγέμειαπ και ςημ πξλιςξγοάτηρη - Κξιπέπ διαςάνειπ αομξδιϊςηςαπ 
Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ και άλλεπ διαςάνειπ», 

5. ςξσ άοθ. 68 ςξσ μ. 3863/10 (ΤΔΙ 115 Α΄ 15.07.2010) «Μέξ Αρταλιρςικϊ Ρϋρςημα και ρσματείπ 
διαςάνειπ, οσθμίρειπ ρςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

6. ςηπ αοιθμ. 31262/16.11.2006 εγκσκλίξσ ςξσ Σπ. Απαρυϊληρηπ και Ιξιμχμικήπ Οοξρςαρίαπ 
ρυεςικά με ςιπ ρσμβάρειπ ςξσ Δημξρίξσ με εςαιοείεπ Security και Ρσμεογεία Ιαθαοιϊςηςαπ, 

7. ςξσ αοιθμ. 1050/19.02.2019 εγγοάτξσ ςηπ Γεμ. Δ/μρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΑΔΑ: 
ΩΕ0ΑΞΝΒ-ΡΠ0) «Διεσκοιμήρειπ χπ ποξπ ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ αμαποξραομξγήπ ςξσ καςόςαςξσ 
μιρθξϋ και ςξσ καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ ρε εμ ενελίνει διαδικαρίεπ αμάθερηπ και εκςέλερηπ 
δημξρίχμ ρσμβάρεχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ή/και τϋλανηπ». 

2.2 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ςηοξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ 
πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ 
μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 
ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ 
απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ 
λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ 
εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

Ζ αθέςηρη ςηπ σπξυοέχρηπ ςηπ αμχςέοχ παοαγοάτξσ ρσμιρςά ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ 
παοάπςχμα ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4, εδ. θ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 
4412/2016, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. Διδικά, καςά ςη διαδικαρία 
ρϋμαφηπ και εκςέλερηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, χπ ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα 
μξξϋμςαι ιδίχπ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 
3863/2010. 

2.3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά 
ποϊρχπα και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, ςα ξπξία 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ και γεμικά καθαοιϊςηςαπ ή/και 
απξλϋμαμρη κςιοίχμ και είμαι εγγεγοαμμέμα ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα 
πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ-μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ απϊ ςα ξπξία θα ποξκϋπςει η ρσμάτεια ςξσ 
επαγγέλμαςξπ. 

Ιάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ δικαιξϋςαι μα ρσμμεςέυει ρε έμα και μϊμξ διαγχμιζϊμεμξ ρυήμα 
είςε χπ μεμξμχμέμη επιυείοηρη είςε χπ μέλξπ έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. Ρε αμςίθεςη 
πεοίπςχρη θα απξκλείξμςαι απϊ ςημ διαδικαρία ϊλξι ξι διαγχμιζϊμεμξι, ρςη ρϋμθερη ςχμ ξπξίχμ 
ρσμμεςέυει ςξ ασςϊ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ.  

Ξι διαγχμιζϊμεμξι θα σπξβάλλξσμ ποξρτξοά για ςξ ρϋμξλξ ςηπ σπηοερίαπ.  

2.4 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ (άξζξα 92-96 λ. 4412) 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ ποέπει μα αμαγοάτξμςαι 
εσκοιμόπ: 

α) η λένη Οοξρτξοά 

β) η επχμσμία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

γ) ξ ςίςλξπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

δ) η καςαληκςική ημεοξμημία (ημεοξμημία λήνηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ 
ρσμμεςξυήπ) 
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ε) ςα ρςξιυεία ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσπ (ποβλ. Οαοάοςημα Α΄, 
Οίμακαπ 1) ςα ακϊλξσθα: 

1. Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ Μ. 1599/1986 ρςημ ξπξία θα αματέοξσμ: 

 ϊςι απξδέυξμςαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 
ποϊρκληρηπ και ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, 

 ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ (1 μήμαπ) και ϊςι η ποξρτεοϊμεμη ςιμή 
ιρυϋει μέυοι ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ, 

 ϊςι είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ επιμεληςήοιξ για ςημ άρκηρη ςξσ επαγγέλμαςξπ 
πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

 ϊςι δεμ έυξσμ διαποάνει ρξβαοϊ παοάπςχμα καςά ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ 
ςξσ δοαρςηοιϊςηςαπ, 

 ϊςι δεμ έυει απξκλειρςεί η ρσμμεςξυή ςξσπ ρε διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ 
Ξογαμιρμόμ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ (ΞΑ), 

 και ϊςι θα ποξρκξμίρξσμ με ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ: 

 βεβαιόρειπ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

 απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ςχμ μελόμ ςξσ διξικηςικξϋ ρσμβξσλίξσ και 
ςξσ διεσθϋμξμςξπ ρσμβξϋλξσ για ςιπ Αμόμσμεπ Δςαιοείεπ και ςχμ 
διαυειοιρςόμ για ςιπ Ξμϊοοσθμεπ και Δςεοϊοοσθμεπ Δςαιοείεπ, ςιπ Δςαιοείεπ 
Οεοιξοιρμέμηπ Δσθϋμηπ και ςιπ Θδιχςικέπ Ιεταλαιξσυικέπ Δςαιοείεπ. 

2. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Μ. 1599/1986 χπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι δεμ σπάουει ρε 
βάοξπ ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ 
παοακάςχ λϊγξσπ: α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, β) δχοξδξκία, γ) απάςη, δ) 
ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ε) 
μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ 
ςοξμξκοαςίαπ, ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ (άοθοξ 73 & 
74 ςξσ μ. 4412/2016). 

3. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Μ. 1599/1986 ςξσ ποξρτέοξμςξπ, ρςημ ξπξία θα δηλόμει: 

3.1 ϊςι με ςημ έμαονη παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ θα αμαοςά ςξ ποϊγοαμμα ςχμ 
απαρυξλξσμέμχμ ρςημ καθαοιϊςηςα ρε εμταμέπ ρημείξ ρςξ κςίοιξ ςηπ βιβλιξθήκηπ, 

3.2 ϊςι θα καςαθέρει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ςξ αογϊςεοξ με ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ, αμςίγοατξ ςξσ θεχοημέμξσ απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςξσ Σπξσογείξσ 
Απαρυϊληρηπ (Ρ.ΔΟ.Δ.) ποξγοάμμαςξπ εογαρίαπ ςχμ απαρυξλξϋμεμχμ ςξσ και 
δερμεϋεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρήπ ςξσ θα ποξρκξμίζει ςξ εκάρςξςε κάθε 
τξοά ιρυϋξμ, 

3.3 ϊςι με ςημ έκδξρη ςξσ ςιμξλξγίξσ παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ μήμα, θα ποξρκξμίζει 
αμςίγοατξ ςηπ Αμαλσςικήπ Οεοιξδικήπ Δήλχρηπ (Α.Ο.Δ.) ςξσ ΘΙΑ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ 
μήμα, πξσ ατξοά ρςξσπ απαρυξλξϋμεμξσπ σπαλλήλξσπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη 
καθαοιρμξϋ. 

4. Απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

5. Ξπξιαδήπξςε άλλα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά πξσ ςεκμηοιόμξσμ ςημ ςευμική επάοκεια 
ςξσ ποξρτέοξμςξπ και υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ποξρτξοάπ. 

6. Οικομομική Προσφορά (άοθοξ 95 μ. 4412), ξ ξπξίξπ πεοιέυει ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςηπ 
ποξρτξοάπ, ρϋμτχμα με ςξμ πίμακα 1 ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Α΄. Ζ ςιμή ςηπ παοευϊμεμηπ 
σπηοερίαπ δίμεςαι αμά μξμάδα, ϊπχπ καθξοίζεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ ςιμή 
πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, ϊπχπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα 
με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για παοάδξρη ςηπ 
παοευϊμεμηπ σπηοερίαπ ρςξμ ςϊπξ (εδάτιξ α ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 95 ςξσ μ. 4412). 

7. Ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ σπξυοεξϋμςαι, με ποιμή αποκλεισμού, μα 
ενειδικεϋξσμ ρε υχοιρςϊ κετάλαιξ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία (άοθοξ 68 
παο 1 μ.3863/2010) [ποβλ. Οαοάοςημα Α΄, Οίμακαπ 2]: 
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α) ςξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ ρςημ ρϋμβαρη, 

β) ςιπ ημέοεπ και ςιπ όοεπ εογαρίαπ, 

γ) ςη ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία ςσυϊμ σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι, 

δ) ςξ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ 
ασςόμ ςχμ εογαζξμέμχμ, 

ε) ςξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ με βάρη ςα ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά, 

ρς) ςα ςεςοαγχμικά μέςοα καθαοιρμξϋ αμά άςξμξ, για ςξμ καθαοιρμϊ υόοχμ. 

Ρςημ ποξρτξοά ςξσπ ποέπει μα σπξλξγίζξσμ εϋλξγξ πξρξρςϊ διξικηςικξϋ κϊρςξσπ 
παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσπ, ςχμ αμαλόριμχμ, ςξσ εογξλαβικξϋ ςξσπ κέοδξσπ και ςχμ 
μϊμιμχμ σπέο Δημξρίξσ και ςοίςχμ κοαςήρεχμ. 

8. Για ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία δεμ απαιςείςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 
η καςάθερη εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ. 

3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ 

Ξ καθαοιρμϊπ ατξοά: 

1. Ρςξμ ςακςικϊ καθαοιρμϊ ςχμ ερχςεοικόμ και ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ κςιοίξσ ςηπ 
βιβλιξθήκηπ (υχοίπ ςξσπ εκθεριακξϋπ υόοξσπ). 

 

Πίλαθαο 2: Καζαξηζκόο λένπ θηηξίνπ ΚΓΒΚ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 
(Σ.Μ) 

ΔΙΓΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Κηίξην ΚΓΒΚ Γαβάθε 9, 
501 32 
Κνδάλε 

πεξίπνπ 5.500 
(ρσξίο 

εθζεζηαθνχο 
ρψξνπο) 

Σαθηηθφο θαζαξηζκφο 
ηνπ θηηξίνπ (Τπφγεην Β, 
Τπφγεην Α, ηζφγεην, 
1νο φξνθνο) 

6 κήλεο 

      

 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι ξτείλξσμ μα επιρκετθξϋμ και μα κάμξσμ ασςξφία ρςξσπ υόοξσπ ςξσ κςιοίξσ, 
όρςε μα έυξσμ ξλξκληοχμέμη εικϊμα για ςξσπ υόοξσπ πξσ διαςίθεμςαι για καθαοιρμϊ. Ηα ποέπει 
μα σπξγοάφξσμ και μα δηλόρξσμ σπεϋθσμα ϊςι έλαβαμ γμόρη ϊλχμ ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ έογξσ, 
με ςημ επίρκεφή ςξσ και ςημ ασςξφία ςξσ κςιοίξσ. 

3.2 Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο 

Ξ ςακςικϊπ καθαοιρμϊπ ςξσ κςιοίξσ θα νεκιμήρει απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξ ςακςικϊπ 
καθαοιρμϊπ πεοιλαμβάμει ςξσπ υόοξσπ ςξσ κςιοίξσ (δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ξι εκθεριακξί υόοξι) 
ςηπ βιβλιξθήκηπ, ερχςεοικξί και ενχςεοικξί και ϊ,ςι πεοιλαμβάμξσμ καθόπ και ςα κξστόμαςα και 
ξι σαλξπίμακεπ, ξι ξπξίξι και θα καθαοίζξμςαι με ρσγκεκοιμέμη ρσυμϊςηςα και βάρει ςχμ 
αμαγκόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ (ποβλ. Οίμακα 6). 

 

Πίλαθαο 3: Σαθηηθόο θαζαξηζκόο - Υώξνη θαζαξηζκνύ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ (Σ.Μ) ΥΩΡΟΙ 
1 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 501 32 

Κνδάλε 
Β΄ Τπόγεην, 

1.680 ηκ 
Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη: 

 Πάξθηλγθ, δηάδξνκνη 
θπθινθνξίαο, ξάκπεο 
εηζφδνπ/εμφδνπ γθαξάδ, 
απνζήθεο 

 Μεραλνζηάζην, ιεβεηνζηάζην, 
Ζ/Ε, Μ/-Μ/Σ, ππνζηαζκφο ΓΔΖ 
θαζψο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

2 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Α΄ Τπόγεην, 
1.150 ηκ 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη: 

 Γξαθεία, βηβιηνζηάζηα ηζηνξηθήο 
ζπιινγήο, ζπληεξεηήξην, 
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θνηλφρξεζηνη ρψξνη, απνζήθεο 

 Μedia lab, παηδηθή βηβιηνζήθε, 
WC παηδηθήο βηβιηνζήθεο θαη 
θνπδίλα  

 Controlroom 

 Γξαθεία θαη ηνπαιέηεο 

 Γηάδξνκνη θαη πιατλά 
θιηκαθνζηάζηα 

3 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Ιζόγεην, 
1.190 ηκ 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη: 

 θνπαγηέ, δαλεηζηηθφ ηκήκα, 
γξαθεία, ηνπαιέηεο θαζψο θαη νη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ην 
θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην 

 Βνεζεηηθά θιηκαθνζηάζηα, 
δηάδξνκνη, εκηππαίζξηνη, θεληξηθή 
είζνδνο θηηξίνπ, δαλεηζηηθφ ηκήκα 
αλειθπζηήξεο, WC 

 Αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ 
/εθδειψζεσλ (ακθηζέαηξν κε 
δσκάηην ερνιήπηε θαη αίζνπζα 
ζεκηλαξίσλ) 

4 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

1νο όξνθνο, 
850 ηκ 

(αλαγλσζηήξην θαη 
παηάξη) 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη: 

 Αλαγλσζηήξην θαη παηάξη 
αλαγλσζηεξίνπ, θεληξηθφ 
θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνη, 
εκηππαίζξηνη 

 Γεπηεξεχνλ θιηκαθνζηάζην 

5 Κηίξην ΚΓΒΚ Κ. Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Λνηπνί εζωηεξηθνί 
θαη εμωηεξηθνί 

ρώξνη 

 Λνηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί φινπ 
ηνπ θηηξίνπ 

 Πεξηβάιισλ ρψξνο 

 Καζαξηφηεηα ηνπ θήπνπ, 
εθηππσηηθψλ κεραλψλ θαη 
πεξηπνίεζε θήπνπ (θνχξεκα 
γθαδφλ) 

3.4 Πξνζεζκίεο- Παξαιαβή εξγαζηώλ 

Ζ σπηοερία θα εκςελερςεί ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα και για ένι 
μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη υοξμικόμ σπεοβάρεχμ επιβάλλξμςαι 
πξιμικέπ οήςοεπ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 218 ςξσ Μ. 4412/2016. 

Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ 
πξσ ρσγκοξςείςαι, ρϋμτχμα µε ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ άοθοξσ 221 (άοθοξ 219 παο.1 ςξσ 
Μ.4412/16). 

Λπξοεί ϊμχπ μα παοαςαθεί η υοξμική ςηπ διάοκεια για ϊρξ κοίμει αμαγκαίξ ή ρκϊπιμξ η 
Αμαθέςξσρα Αουή, όρςε μα ρσμευιρςεί αποϊρκξπςα η λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ ςηπ ΙΔΒΙ ή και 
μέυοι ςημ διεμέογεια ςξσ επϊμεμξσ διαγχμιρμξϋ και πάμςχπ ϊυι πέοα ςξσ ςοιμήμξσ. 

4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  

4.1 Καζαξηζκόο – Γεληθέο εξγαζίεο 

O καθαοιρμϊπ πεοιλαμβάμει ςιπ παοακάςχ γεμικέπ εογαρίεπ και σπξυοεόρειπ ςξσ αμαδϊυξσ: 

 Ιαθαοιρμϊπ ρε ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ (ρκξϋπιρμα, ρτξσγγάοιρμα, καθαοιρμϊπ επίπλχμ, 
άδειαρμα κάδχμ απξοοιμμάςχμ) και ςξσαλεςόμ. 

 Νερκϊμιρμα επίπλχμ γοατείχμ, καοεκλόμ, μςξσλαπιόμ, ςηλετόμχμ, αοιθμξμηυαμόμ, Ζ/Σ 
και μηυαμημάςχμ (τχςξςσπικά, fax κ.λ.π). Άδειαρμα και πλϋριμξ ρςαυςξδξυείχμ. Ολϋριμξ 
καλαθιόμ αυοήρςχμ, αλλαγή ρακξϋλαπ. Ρκξϋπιρμα και ρτξσγγάοιρμα δαπέδχμ με ςα πλέξμ 
εμδεδειγμέμα και επαοκή ρε αοιθμϊ και πξιϊςηςα μηυαμήμαςα και σλικά. Θδιαίςεοη ποξρξυή 
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απαιςείςαι καςά ςξμ καθαοιρμϊ ρςιπ γχμίεπ, κάςχ απϊ ςιπ μςξσλάπεπ, γϋοχ απϊ μηυαμήμαςα 
(ϊπχπ φϋκςεπ, τχςξςσπικά κ.λ.π). 

 Ολϋριμξ λεκαμόμ και ρκεπαρμάςχμ ασςόμ, μιπςήοχμ, βοσρόμ, πλακιδίχμ, καθοεπςόμ, 
ραπξσμξθηκόμ και δαπέδχμ ςχμ υόοχμ σγιειμήπ (WC), ερχςεοικά και ενχςεοικά με 
καςάλληλα απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά σλικά. α καλάθια θα αδειάζξμςαι και θα 
πλέμξμςαι και θα ςξπξθεςείςαι πλαρςική ρακξϋλα. 

 Ιαθαοιρμϊπ με ηλεκςοική ρκξϋπα ςχμ σταρμάςιμχμ επιταμειόμ ςχμ καθιρμάςχμ. 

 Ιαθαοιρμϊπ ςχμ σαλξπιμάκχμ ερχςεοικά – ενχςεοικά και ςχμ σαλξπιμάκχμ ςχμ 
αμελκσρςήοχμ. 

 Νερκϊμιρμα τχςιρςικόμ. 

 Ιαθαοιρμϊπ ςχμ κιγκλιδχμάςχμ ςχμ κλιμακξρςαρίχμ. 

 Ιαθαοιρμϊπ ςχμ ερχςεοικόμ θσοόμ. 

 Ιαθαοιρμϊπ σαλξρςαρίχμ (ερχςεοικά - ενχςεοικά), ενχςεοικόμ θσοόμ και κξιμϊυοηρςχμ 
υόοχμ. 

Ξ καθαοιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ρσμεογεία ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ κςίοιξ ςηπ ΙΔΒΙ. ξ χοάοιξ 
εογαρίαπ ςχμ εογαςόμ θα είμαι ασςϊ πξσ θα ξοίρει η Δπιβλέπξσρα Σπηοερία. 

 

Πίλαθαο 4: πρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ λένπ θηηξίνπ θαηά ηνλ ηαθηηθό θαζαξηζκό 

α/α ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ (η.κ.) ΤΥΝΟΣΗΣΑ 
ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
 

1 Β΄ Τπόγεην 1.680 ηκ 
3 θνξέο επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκ 
6 κήλεο  

2 Α΄ Τπόγεην 1.150 ηκ    

 
Α΄ Τπόγεην (Γξαθεία, media lab, 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη) 

350 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

 
Α΄ Τπόγεην (ηζηνξηθή 
βηβιηνζήθε, ζπληεξεηήξην) 

350 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

 
Α΄ Τπόγεην (Παηδηθή Βηβιηνζήθε 
& ινηπνί ρώξνη) 

450 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

3 Ιζόγεην 1.190 ηκ    

 
Ιζόγεην (ακθηζέαηξν, αίζνπζα 
ζεκηλαξίωλ, θαθέ) 

450 
Πξηλ θαη κεηά απφ 

θάζε εθδήισζε 
6 κήλεο  

 
Ιζόγεην (Γαλεηζηηθό ηκήκα, 
θνπαγηέ, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, 
WC) 

720 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

4 
1νο όξνθνο (αλαγλωζηήξην θαη 
παηάξη αλαγλωζηεξίνπ) 

850 ηκ    

 1νο όξνθνο (αλαγλωζηήξην) 550 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

 1νο όξνθνο (παηάξη) 300 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 κήλεο  

5 
Λνηπνί ρώξνη (εμωηεξηθνί 
ρώξνη) 

 1 θνξά ην κήλα 6 κήλεο  

4.2 Καζαξηζκόο αλά ρώξν, είδνο θαη πιηθό 

Ιαθόπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ κςιοίξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ ειδικά σλικά 
και λειςξσογεί χπ υόοξπ μεγάληπ επιρκεφιμϊςηςαπ, είμαι απαοαίςηςη η ενειδικεσμέμη αμάλσρη 
ςχμ εογαριόμ, ϊπχπ παοακάςχ: 

 

Πίλαθαο 5: Καζαξηζκόο αλά ρώξν, είδνο θαη πιηθό 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

1. Γάπεδα (κάξκαξν, πιαθάθηα, 
μύιηλα, πιαζηηθά, κωζαϊθά) 

 θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα 

 Αλάινγα κε ην δάπεδν ρξήζε παξθεηέδαο/πεξηζηξνθηθήο 
επαγγεικαηηθήο κεραλήο πιχζεο θαη ζηέγλσζεο 
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2. Καζαξηζκόο γξαθείωλ – 
αηζνπζώλ ζπλεδξηάζεωλ – 
βηβιηνζήθεο (ππόγεην - ηζόγεην 
- αλαγλωζηήξην - παηάξη) - 
θνπαγηέ - εηζόδνπ 

 Ξεζθφληζκα θαη θαζάξηζκα  ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 
επίπισλ (βηβιηνζεθψλ, ζπξίδσλ, ληνπιαπηψλ), πεξβαδηψλ, 
παξαζχξσλ, ηνίρσλ, πφξηεο θ.ιπ. 

 Ο θάζε είδνπο ειεθηξηθφο/ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη φια ηα 
κεραληθά  κέζα (θιηκαηηζηηθά ζψκαηα θαη άιια κεραλήκαηα) ζα 
θαζαξίδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα κε εηδηθά πιηθά 
(χθαζκα). 

 Καζάξηζκα ζπξψλ, γξαθείσλ θαη αηζνπζψλ, ζπξψλ αηζνπζψλ 
ηζνγείνπ θαη ησλ θεληξηθψλ ζπξψλ εηζφδνπ ζηνπο νξφθνπο 

 Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ ησλ γξαθείσλ θαη 
ηνπνζέηεζε λέαο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα 

3. Θύξεο εηζόδωλ  Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο ησλ ζπξψλ ησλ εηζφδσλ θαη ηνπ 
ρψξνπ πιεξνθνξηψλ (ηδάκηα, πφξηεο, αινπκίληα, έπηπια, 
ζπζθεπέο, θ.ιπ.) 

4. Σνπαιέηεο – Πνιπθνπδηλάθηα  Απνιχκαλζε θαη πιχζηκν ησλ ιεθαλψλ WC, ησλ ληπηήξσλ θαη 
ησλ θαζξεπηψλ, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε 
θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά. Άδεηαζκα θαη 
θαζαξηζκφο ησλ θαιάζσλ αρξήζησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 
ρψξνπο πγηεηλήο θαζψο θαη ηνπνζέηεζε λέαο ζαθνχιαο ζηα 
θαιαζάθηα θαζεκεξηλά. Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο θαη 
ρεηξνπεηζεηψλ θαζεκεξηλά 

 Πιχζηκν ηνίρσλ, πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ζπξψλ, ζραξψλ εμαεξηζκνχ 
θαη θσηηζηηθψλ νξνθήο ησλ σο άλσ ρψξσλ (ηνπαιέηεο, 
πνιπθνπδηλάθηα) 

 Κνπδίλα: άδεηαζκα θαη θαζαξηζκφο ησλ θαιάζσλ αρξήζησλ 

5. Δμωηεξηθέο μύιηλεο πεξζίδεο – 
Αινπκίληα παξαζύξωλ - 
Ταινπίλαθεο (ζε όιν ην θηίξην) 

 Πιχζηκν ησλ πιαηζίσλ απφ αινπκίλην 

 Ταινπίλαθεο: κε εηδηθφ πγξφ, εθηφο αλ παξαζηεί αλάγθε λα γίλεη 
δηαθνξεηηθά. 

 Ξχιηλεο πεξζίδεο κε εηδηθά πιηθά 

6. Καζαξηζκόο βηβιηνζεθώλ  Βξεκέλν θαη θαιά ζηεκέλν παλί 

7. Αλειθπζηήξεο  θαζαξηζκφο θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, θαζαξηζκφο & 
πιχζηκν ησλ ηνηρσκάησλ, θαζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ ζπξψλ 
θαη ησλ θαζξεπηψλ κε εηδηθφ πγξφ 

8. Γάπεδα ππνγείωλ 
(Μεραλνζηάζηα – Απνζήθεο – 
Γθαξάδ – Κιηκαθνζηάζηα) 

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα 

 Αλάινγα κε ην δάπεδν ρξήζε πεξηζηξνθηθήο επαγγεικαηηθήο 
κεραλήο πιχζεο θαη ζηέγλσζεο 

9. Ράκπεο εηζόδωλ – εμόδωλ 
γθαξάδ 

 θνχπηζκα 

10. Οξνθή  Καζαξηζκφο νξνθήο απφ αξάρλεο– ζθφλεο – βξσκηέο 

11. Κήπνο, εθηππωηηθέο κεραλέο  Καζαξηόηεηα Κήπνπ, εθηππωηηθώλ κεραλώλ θαη 
πεξηπνίεζε θήπνπ (θνύξεκα γθαδόλ) 

4.3 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα παίομει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα ποξτϋλανηπ ςχμ 
ποξρκξμιζϊμεμχμ σλικόμ, ςχμ εογαλείχμ, μηυαμικόμ μέρχμ, μεςατξοικόμ μέρχμ και ςηπ εμ 
γέμει αρτάλειαπ ςξσ εογαςξςευμικξϋ ποξρχπικξϋ και μα εκςελεί επ' ασςξϋ ςιπ ξδηγίεπ ςηπ 
επιβλέπξσραπ Σπηοερίαπ, ςξσπ ιρυϋξμςεπ μϊμξσπ και διαςάνειπ, τέοξμςαπ ςημ εσθϋμη 
απξκλειρςικά και μϊμξ ασςϊπ για κάθε ρσμέπεια πξσ θα ποξκϋφει απϊ ςημ μη εταομξγή 
ςξσπ. 

 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ, ξ Αμάδξυξπ ποέπει μα πάοει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα, έςρι 
όρςε μα απξτεσυθεί ξπξιξδήπξςε αςϋυημα ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ ή ρε ςοίςξσπ (Αρτάλεια 
αρςικήπ εσθϋμηπ). 

 Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα αρταλίζει ϊλξ ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί. Ζ δαπάμη για ςα 
αρτάλιρςοα βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. Ξ μιρθϊπ, ςα επιδϊμαςα αδείαπ, δόοα Υοιρςξσγέμμχμ, 
και κάθε άλλη ειρτξοά πξσ έυει ρυέρη με ςημ εογαρία, βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. Ζ 
Αμαθέςξσρα Αουή δεμ εσθϋμεςαι για ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ αμαδϊυξσ ποξπ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ. 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ςξ ποξρχπικϊ ςξσ με δικέπ ςξσ δαπάμεπ για κάθε 
είδξσπ αςϋυημα. Ρε καμία πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα επιβαοσμθεί η αμαθέςξσρα αουή με 
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απξζημιόρειπ αςσυημάςχμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ αμαδϊυξσ, καθόπ και με απξζημιόρειπ για 
ζημιέπ πξσ ποξκλήθηκαμ απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ και ςχμ μεςατξοικόμ ςξσ μέρχμ 
ρε νέμη ιδιξκςηρία. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξκαςαρςήρει με δικά ςξσ ένξδα, κάθε 
ζημιά ή βλάβη πξσ εναιςίαπ ςηπ ή λϊγχ ςχμ εογαριόμ πξσ εκςελεί, θα ρσμβεί καςά ςη 
διάοκεια ςξσ καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ. 

 Όλα ςα μηυαμικά μέρα, ςα εογαλεία, ςα σλικά καθαοιρμξϋ (απξοοσπαμςικά, απξλσμαμςικά, 
βξϋοςρεπ, ράκξι απξοοιμμάςχμ, κ.λ.π.) καθόπ και άλλξ ρυεςικϊ η απαοαίςηςξ σλικϊ για ςξμ 
καθαοιρμϊ ςχμ υόοχμ θα ςα διαθέςει ξ αμάδξυξπ. 

 Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί ποξρχπικϊ, σγιέπ, άοιρςξ ρςξ είδξπ ςξσ, άφξγξ 
απϊ πλεσοάπ εογαςικϊςηςαπ, ρσμέπειαπ, ήθξσπ και ρσμπεοιτξοάπ. 

 Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα αμςικαθιρςά αμέρχπ και υχοίπ αμςιοοήρειπ κάθε μέλξπ ςξσ 
ποξρχπικξϋ ςξσ, ςξ ξπξίξ θα κοιθεί ακαςάλληλξ (για αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά ή για 
ξπξιαδήπξςε λϊγξ), μϊλιπ ειδξπξιηθεί ρυεςικά και εγγοάτχπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή. 

 Λε ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξυχοήρει άμερα απϊ ςξμ υόοξ 
λειςξσογίαπ ςηπ ρσμβάρεχπ μεςά απϊ εμημέοχρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει σπξυοέχρη καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή 
απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ Δλλημικξϋπ μϊμξσπ ςξσπ ρυεςικξϋπ με ςημ 
εογαρία (εογαςική μξμξθερία-Δ.Ρ.Ρ.Δ) και ςιπ διαςάνειπ για αμξιβέπ, χοάοιξ εογαρίαπ, 
κξιμχμικόμ παοξυόμ, απξζημιόρεχμ κ.λπ. και μα εσθϋμεςαι έμαμςι ςχμ Δλλημικόμ Αουόμ 
για ςημ ςήοηρη κάθε σπξυοέχρηπ, πξσ ποξκϋπςει απϊ ασςέπ. 

 Ξ αμάδξυξπ εσθϋμεςαι ποξρχπικά έμαμςι ςξσ Δημξρίξσ για ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ. 

 Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ξπξιαδήπξςε παοάβαρη ςχμ αμχςέοχ, θα καςαγγελθεί η 
ρϋμβαρη (με ςξμ αμάδξυξ). 

 Ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ Αμάδξυξπ θα 
αμαλάβει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικέπ και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε ξπξιξδήπξςε 
ςοίςξ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ θα πεοιέλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ 
εκπλήοχρη ςχμ ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ. Δπίρηπ, θα αμαλάβει ςημ σπξυοέχρη μα μη 
γμχρςξπξιήρει ξπξιξδήπξςε έγγοατξ ή πληοξτξοία πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ έογξ πξσ θα 
εκςελέρει υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 Ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ, χπ ςευμικϊπ σπεϋθσμξπ, για κάθε ζημία ή βλάβη 
πξσ θα ποξκληθεί απϊ εογαςικϊ ή μη αςϋυημα ρςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί για ςημ 
σλξπξίηρη ςξσ ρσμβαςικξϋ έογξσ. 

 

Σπξυοεόρειπ αμαδϊυξσ ρυεςικά με ςημ αμακϋκλχρη 

 Δτϊρξμ ρςξ Δήμξ λειςξσογεί ποϊγοαμμα αμακϋκλχρηπ και αμάκςηρηπ ποόςχμ σλόμ, ξ 
αμάδξυξπ θα ποέπει μα ςηοεί ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, μα διαυχοίζει και μα 
διξυεςεϋει ςα σλικά αμάλξγα. 

4.4 Απαξαίηεηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκόο 

Ξ υοηριμξπξιξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ ποέπει μα είμαι καιμξϋογιξπ και καςάλληλξπ για ςη υοήρη πξσ 
ποξξοίζεςαι. Λε απξκλειρςική εσθϋμη ςξσ αμαδϊυξσ, θα ποέπει μα εναρταλίζεςαι η δσμαςϊςηςα 
για ρσμευή και πλήοη ςευμική σπξρςήοινη, δηλ. επιρκεσέπ, αμςαλλακςικά και άλλα σλικά, πξσ 
είμαι αμαγκαία για ςη λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξϋ, όρςε η  εκςέλερη ςχμ εογαριόμ μα είμαι 
αποϊρκξπςη.  ξ ποξρχπικϊ πξσ θα απαρυξλείςαι ποέπει μα είμαι εκπαιδεσμέμξ ρςη υοήρη ςχμ 
μηυαμημάςχμ, ςχμ ρσρκεσόμ καθόπ και ρςιπ εογαρίεπ καθαοιρμξϋ υόοχμ. 

 οϊλεψ καθαοιρςοιόμ. 

 Ιαοϊςρια ρτξσγγαοίρμαςξπ με κάδξσπ ρτξσγγαοίρμαςξπ διπλξϋ ρσρςήμαςξπ. Ηα 
υοηριμξπξιξϋμςαι διατξοεςικξί κάδξι ρτξσγγαοίρμαςξπ διπλξϋ ρσρςήμαςξπ και 
ρτξσγγαοίρςοεπ για ςα γοατεία - κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ και διατξοεςικξί για ςα WC. 
Δπίρηπ, θα υοηριμξπξιξϋμςαι ρτξσγγαοίρςοεπ διατξοεςικέπ για γοατεία – κξιμϊυοηρςξσπ 
υόοξσπ. 
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 Οεοιρςοξτική επαγγελμαςική μηυαμή πλϋρηπ και ρςέγμχρηπ. 

 Ληυαμέπ απξοοϊτηρηπ σγοόμ. 

 Ληυαμέπ πλσρίμαςξπ. 

 Ζλεκςοικέπ ρκξϋπεπ επαγγελμαςικξϋ ςϋπξσ. 

 Σταρμάςιμεπ μάκςοεπ (dust mop), ϊπξσ δεμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ηλεκςοική ρκξϋπα. 

 Ρκάλεπ τξοηςέπ. 

 Κάρςιυα πξςίρμαςξπ. 

 συϊμ λξιπά απαοαίςηςα μηυαμήμαςα και ενξπλιρμϊπ για ςημ ξοθή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ 
(π.υ. μπαλαμςέζεπ). 

 Ράοχθοα και ταοάρια για ςξσπ πεοιβάλλξμςεπ υόοξσπ και ϊπξσ υοειάζεςαι. 

 Ρακξϋλεπ πλαρςικέπ απξοοιμμάςχμ, αμθεκςικέπ, διατϊοχμ μεγεθόμ. 

 Ρτξσγγαοάκια με ρϋομα, για ςοίφιμξ μεςαλλικόμ επιταμειόμ, μιπςήοχμ και ειδόμ σγιειμήπ. 

 Νερκξμϊπαμα. 

 

Ξ Δνξπλιρμϊπ θα ποέπει: 

Μα αμςαπξκοίμεςαι πλήοχπ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ Σπηοερίαπ, για καθαοιϊςηςα. Όλα ςα αμαγκαία 
ρκεϋη, εογαλεία και σλικά καθαοιρμξϋ, απαοαιςήςχπ μα είμαι ποόςηπ πξιϊςηςαπ και πλέξμ 
καςάλληλα. α αμαγκαία ρκεϋη – εογαλεία και σλικά καθαοιρμξϋ μα μημ ποξκαλξϋμ τθξοέπ 
(βοαυσυοϊμια και μακοξυοϊμια) ρςιπ εγκαςαρςάρειπ και ρςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ κςιοίξσ. Όλεπ ξι 
ηλεκςοικέπ ρσρκεσέπ μα είμαι εμεογειακήπ κλάρηπ Α. Μα είμαι καςά ςξ δσμαςϊ αθϊοσβα και μα 
βοίρκξμςαι ρε άοιρςη καςάρςαρη. 

4.5 Πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο 

 Απξοοσπαμςικά – καθαοιρςικά δαπέδξσ, ςξίυχμ, επιταμειόμ, μιπςήοχμ, ειδόμ σγιειμήπ. 

 Απξοοσπαμςικά – καθαοιρςικά δϋρκξλχμ οϋπχμ. 

 Απξλσμαμςικά επιταμειόμ. 

 Σγοϊ καθαοιρςικϊ ςζαμιόμ – καθοεπςόμ. 

 Γσαλιρςικϊ κοξσμόμ. 

 Γσαλιρςικϊ μεςαλλικόμ επιταμειόμ και αμξνείδχςχμ επιταμειόμ. 

 Διδικά σλικά καθαοιρμξϋ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ. 

 

Όλα ςα απαοαίςηςα υοηριμξπξιξϋμεμα ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ και απξλϋμαμρηπ ποέπει μα 
πληοξϋμ ςξσπ ενήπ ϊοξσπ: 

 Μα αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ ρςιπ αμάγκεπ ςηπ Σπηοερίαπ για ςημ καθαοιϊςηςα, 

 ςα ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ μα είμαι καςαυχοημέμα ρςξ Ληςοόξ Απξοοσπαμςικόμ και 
Ιαθαοιρςικόμ ποξψϊμςχμ ςξσ Γεμικξϋ Υημείξσ ςξσ Ιοάςξσπ, 

 ςα ποξψϊμςα απξλϋμαμρηπ μα είμαι εγκεκοιμέμα απϊ ςξμ Δθμικϊ Ξογαμιρμϊ Ταομάκχμ και μα 
τέοξσμ αοιθμϊ αδείαπ κσκλξτξοίαπ ςξσπ, 

 μα τέοξσμ ρήμαμρη CE, 

 μα ςηοξϋμ ποϊςσπα πξιϊςηςαπ και μα είμαι χπ ποξπ ςημ παοαγχγή ςξσπ πιρςξπξιημέμα καςά 
EN ISO 9001, 

 ϊλα ςα ποξψϊμςα μα μημ αμαδϋξσμ δσράοερςεπ ξρμέπ, μα μημ είμαι επιβλαβή για ςημ σγεία 
ςξσ ποξρχπικξϋ και ςχμ επιρκεπςόμ και μα μημ ποξκαλξϋμ τθξοέπ βοαυσυοϊμια και 
μακοξυοϊμια ρςιπ εγκαςαρςάρειπ και ρςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ κςιοίξσ, 

 ςα ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ και απξλϋμαμρηπ μα παοέυξμςαι ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρσμεογείξσ 
καθαοιρμξϋ (καθαοιρςέπ) ρςη ρσρκεσαρία και με ςη ρϋμθερη – διάλσρη ςηπ εςαιοείαπ 
παοαγχγήπ ςξσπ. 
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4.6 Τπνρξεώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ 

1. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ποξρέουεςαι ρςξ κςίοιξ ςηπ ΙΔΒΙ και αμαλαμβάμει σπηοερία 
ρϋμτχμα με ςξ ποξκαθξοιρμέμξ χοάοιξ εογαρίαπ και απξυχοεί μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ εογαρίαπ ςξσ. 

2. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ξτείλει μα γμχοίζει ςη υοήρη ςχμ εογαλείχμ καθαοιρμξϋ. 

3. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ξτείλει μα γμχοίζει ςη διάλσρη ςχμ παοαρκεσαζξμέμχμ 
διαλσμάςχμ καθαοιρμξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ εςαιοείαπ παοαρκεσήπ ςχμ ποξψϊμςχμ. 

4. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ξτείλει μα μεοιμμά για ςη διάθερη επαοκξϋπ πξρϊςηςαπ 
αμαλόριμχμ ρςξσπ υόοξσπ ςηπ ΙΔΒΙ. 

5. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ξτείλει μα υοηριμξπξιεί ρσγκεκοιμέμξσπ υόοξσπ πξσ θα 
ξοιρςξϋμ απϊ ςξ αομϊδιξ ποξρχπικϊ ςηπ ΙΔΒΙ για ςημ απξθήκεσρη ςχμ σλικόμ, ςχμ 
μηυαμημάςχμ και ςχμ εναοςημάςχμ. Ξτείλει επίρηπ μα διαςηοεί ςημ ςάνη και ςημ καθαοιϊςηςα 
ςχμ υόοχμ ασςόμ. 

6. Ιαςά ςημ παοξυή σπηοεριόμ απϊ ςξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ δεμ ποέπει μα παοακχλϋεςαι η 
λειςξσογία ςηπ ΙΔΒΙ ξϋςε μα εμξυλξϋμςαι ποξρχπικϊ και ενσπηοεςξϋμεμξι. 

7. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι μα ρσμξμιλεί με ςξσπ ενσπηοεςξϋμεμξσπ ςηπ 
ΙΔΒΙ για ποξρχπικά ζηςήμαςα και σπξθέρειπ ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ. 

8. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ξτείλει μα ςηοεί εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ ςξσ 
παοέυξμςαι. 

9. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ καςά ςη διάοκεια ςηπ εογαρίαπ ςξσ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ΙΔΒΙ 
ϊρξ και καςά ςημ απξυόοηρή ςξσ απϊ ασςέπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ εογαρίαπ ςξσ, σπξυοεξϋςαι μα 
εναρταλίρει ςημ πιρςή ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ αρτάλειαπ (απεμεογξπξίηρη ρσρκεσόμ, τχςιρμξϋ, 
κλείδχμα θσοόμ κ.λπ.). 

10. ξ ποξρχπικϊ ξτείλει μα ρσμπεοιτέοεςαι εσγεμικά ποξπ ςξσπ υοήρςεπ, επιρκέπςεπ και 
σπαλλήλξσπ ςηπ ΙΔΒΙ και μα εταομϊζει ςα ξοιζϊμεμα ρςξμ Ιαμξμιρμϊ Δπικξιμχμίαπ Δημξρίχμ 
Σπαλλήλχμ (Ι.Δ.Δ.Σ.). 

11. ξ ποξρχπικϊ ξτείλει μα διαςηοεί σφηλϊ επίπεδξ αςξμικήπ σγείαπ και σγιειμήπ. 

12. ξ ποξρχπικϊ ξτείλει μα μημ υοηριμξπξιεί ςξ ςηλέτχμξ ςηπ ΙΔΒΙ για θέμαςα µη 
επαγγελμαςικξϋ υαοακςήοα. 

13. Απξλερθέμςα αμςικείμεμα πξσ αμεσοίρκξμςαι απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ θα 
παοαδίδξμςαι αμέρχπ ρςξ αομϊδιξ ποξρχπικϊ ςηπ ΙΔΒΙ. 

4.7 Σήξεζε θαλνληζκώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

1. Ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ ποέπει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ 
Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ ςξσ Μ. 1568/1985 πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ ιρυϋξμ εθμικϊ, κξιμξςικϊ και 
διεθμέπ δίκαιξ, βάρει Ξδηγόμ Ξοθήπ Σγιειμήπ Οοακςικήπ και μα ποξραομϊζεςαι ρε κάθε μεςαβξλή 
ςξσπ, ΘSO ΔΚΞ. 

2. Ξ Αμάδξυξπ, χπ σπϊυοεξπ μα ςηοεί ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ, σπξυοεξϋςαι μα 
αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ ΙΔΒΙ ςιπ ξδηγίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρε ασςϊμ καςά ςη 
διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και ςα έγγοατα ςχμ διάτξοχμ αομϊδιχμ Αουόμ ρυεςικά με ςξσπ εμ λϊγχ 
Ιαμξμιρμξϋπ. 

3. ϊρξ η ΙΔΒΙ ϊρξ και κάθε Αομϊδια Αουή δικαιξϋμςαι μα παοακξλξσθξϋμ και μα ελέγυξσμ ςη 
ρσμμϊοτχρη ςξσ αμαδϊυξσ με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ.  

5. ύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

Ρςη ρϋμβαρη πξσ θα ρσματθεί με ςξμ Αμάδξυξ, θα πεοιλαμβάμξμςαι ςα ρςξιυεία: α) ξ αοιθμϊπ 
ςχμ εογαζξμέμχμ, β) ξι ημέοεπ και όοεπ εογαρίαπ, γ) η ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία 
σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι, δ) ςξ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ρςιπ πάρηπ 
τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ασςόμ ςχμ εογαζξμέμχμ, ε) ςξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ με 
βάρη ςα ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά, καθόπ και ειδικϊπ ϊοξπ για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ 
εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ 
εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ. Όςαμ δεμ αμαγοάτξμςαι ςα αμχςέοχ 
ρςξιυεία και ϊοξι, η ρϋμβαρη θα ακσοόμεςαι και θα απξοοίπςεςαι η δαπάμη πληοχμήπ. 
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6. Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ ή ςιπ εν ασςήπ 
πηγάζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςηπ υχοίπ ςημ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

7. Πξνζεζκίεο - Παξαιαβή εξγαζηώλ 

Ζ σπηοερία θα εκςελερςεί ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα και για ένι 
μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη υοξμικόμ σπεοβάρεχμ επιβάλλξμςαι 
πξιμικέπ οήςοεπ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 218 ςξσ Μ. 4412/2016. 

Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ 
πξσ ρσγκοξςείςαι, ρϋμτχμα µε ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ άοθοξσ 221 (άοθοξ 219 παο.1 ςξσ 
Μ.4412/16). 

8. Σξόπνο πιεξσκήο 

Ξι ςιμέπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ Αμάδξυξ είμαι ρςαθεοέπ και αμεςάβληςεπ ρε ϊλη 
ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και για καμέμα λϊγξ δεμ σπϊκειμςαι ρε καμία αμαθεόοηρη. Ζ πληοχμή 
θα γίμεςαι ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςξ παοαπάμχ άοθοξ και ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ 
αμαδϊυξσ μεςά απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ σπηοεριόμ απϊ αομϊδια επιςοξπή ςηπ ΙΔΒΙ και ρϋμτχμα 
με ςιπ διαδικαρίεπ πξσ διέπξσμ ςη λειςξσογία ςξσ ξικείξσ ΞΑ. Ρςξμ αμάδξυξ θα καςαβάλλεςαι η 
ανία ςξσ εκάρςξςε ςιμξλξγίξσ – λξγαοιαρμξϋ, με ςιπ διαδικαρίεπ πξσ διέπξσμ ςη λειςξσογία ςχμ 
ΞΑ. 

9. Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε αλαδόρνπ 

Ξ Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε μα σπξγοάφει ςη 
ρυεςική ρϋμβαρη κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή αμάθερη πξσ έγιμε 
ρςξ ϊμξμά ςξσ και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ. Δάμ γίμεςαι αδικαιξλϊγηςη 
σπέοβαρη ςηπ ρσμβαςικήπ ποξθερμίαπ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη 
ρϋμβαρη και ξ Αμάδξυξπ δε ρσμμξοτόμεςαι ποξπ ςιπ εμ γέμει σπξυοεόρειπ ςξσ, μπξοεί μα 
κηοσυθεί έκπςχςξπ, καςά ςα μϊμιμα. 

10. Φόξνη – ηέιε 

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ϊλξσπ ςξσπ τϊοξσπ, ςα ςέλη και ςιπ κοαςήρειπ πξσ ιρυϋξσμ καςά ςημ 
ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ξ Αμάδξυξπ θα βαοϋμεςαι με κοάςηρη ϋφξσπ 0,10% η ξπξία 
σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ εκςϊπ Τ.Ο.Α. ςηπ αουικήπ ρϋμβαρηπ καθόπ και κάθε 
ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4013/11 για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ 
Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ. 

11. Λνηπά ζηνηρεία 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ποξβεί ρςημ καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ και ρςημ 
πεοίπςχρη καςάθερηπ μίαπ μϊμξ ποξρτξοάπ ή και ρςημ πεοίπςχρη παοαμξμήπ μϊμξ μίαπ 
έγκσοηπ ποξρτξοάπ ρςημ διαδικαρία ςχμ διάτξοχμ ρςαδίχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Γίμξμςαι δεκςέπ ποξρτξοέπ διαγχμιζϊμεμχμ πξσ θα ατξοξϋμ ρσμξλικά ςιπ σπηοερίεπ τϋλανηπ 
και ϊυι ρε ςμήμαςα ςηπ.  

Ρε πεοίπςχρη ρσμσπξβξλήπ με ςημ ποξρτξοά ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ εμπιρςεσςικξϋ 
υαοακςήοα, η γμχρςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρςξσπ ρσμδιαγχμιζϊμεμξσπ θα έθιγε ςα έμμξμα 
ρσμτέοξμςά ςξσ, ξ ποξρτέοχμ ξτείλει μα ρημειόμει επ' ασςόμ ςημ έμδεινη «Οληοξτξοίεπ 
Δμπιρςεσςικξϋ Υαοακςήοα». Ρςημ αμςίθεςη πεοίπςχρη θα δϋμαμςαι μα λαμβάμξσμ γμόρη ασςόμ 
ςχμ πληοξτξοιόμ ξι ρσμδιαγχμιζϊμεμξι. Ζ έμμξια ςηπ πληοξτξοίαπ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα 
ατξοά μϊμξ ρςημ ποξρςαρία ςξσ απξοοήςξσ πξσ καλϋπςει ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ςηπ 
επιυείοηρηπ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ. 

Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ ςξσπ μειξδϊςεπ 
ρςημ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ καςά ςα 
μϊμιμα. Οεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ απϊ ςξσπ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ 
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ςηπ μελέςηπ ή σπεοβαίμξσμ ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ, ρσμεπάγξμςαι απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ. 
Αμςιποξρτξοά ή ςοξπξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ή ποϊςαρη πξσ καςά ςη κοίρη ςηπ αομϊδιαπ 
επιςοξπήπ ενξμξιόμεςαι με αμςιποξρτξοά είμαι απαοάδεκςη και δε λαμβάμεςαι σπϊφη. 
Διεσκοιμίρειπ πξσ δίμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξπξςεδήπξςε μεςά ςη λήνη υοϊμξσ καςάθερηπ 
ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. Λεςά ςημ 
καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ξι διαγχμιζϊμεμξι 
παοέυξσμ διεσκοιμίρειπ μϊμξ, ϊςαμ ασςέπ ζηςξϋμςαι απϊ αομϊδιξ ϊογαμξ είςε καςά ςημ εμόπιξμ 
ςξσ διαδικαρία, είςε καςϊπιμ εγγοάτξσ ςηπ Σπηοερίαπ, μεςά ςημ ρυεςική γμχμξδϊςηρη ςξσ 
ξογάμξσ. Απϊ ςιπ διεσκοιμίρειπ, ξι ξπξίεπ παοέυξμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι 
σπϊφη μϊμξ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα απϊ 
ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ. Ζ Ρϋμβαρη θα καςαοςιρθεί ρςημ ελλημική γλόρρα με βάρη ςξσπ ϊοξσπ πξσ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ παοξϋρα μελέςη και ςημ ποξρτξοά ςηπ Αμαδϊυξσ, θα διέπεςαι απϊ ςξ 
Δλλημικϊ Δίκαιξ και δεμ μπξοεί μα πεοιέυει ϊοξσπ αμςίθεςξσπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ 
μελέςηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη 
ποξρχπικξϋ θεχοημέμη απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ πξσ θα αμαλάβει ςη τϋλανη ςξσ υόοξσ. 
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, μα καςαθέςει ρ' ασςήμ 
ρςξ ςέλξπ κάθε μημϊπ, ξμξμαρςική καςάρςαρη με ςξ ποξρχπικϊ πξσ θα απαρυξλήρει ςξμ επϊμεμξ 
μήμα, θεχοημέμη απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ. 

Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ: 

 Μα καςαβάλλει ρςξμ ξικείξ Αρταλιρςικϊ Τξοέα ςιπ Αρταλιρςικέπ Διρτξοέπ για ςξ 
ποξρχπικϊ ςηπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ με εσθϋμη και ένξδα ςηπ, μη έυξμςαπ η 
Αμαθέςξσρα Αουή ξπξιαδήπξςε ρυέρη με ςξ ποξρχπικϊ ασςϊ. 

 Μα καςαβάλει ςιπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ςηπ. 

 Μα ςηοεί ςξ μϊμιμξ χοάοιξ και ςξσπ ϊοξσπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, ρε 
πεοίπςχρη δε πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςξσ ϊοξσ ασςξϋ θα καςαγγέλλεςαι η Ρϋμβαρη. 

 

Δάμ η αομϊδια Σπηοερία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ή η επιςοξπή παοαλαβήπ σπηοεριόμ ςξσ έογξσ 
διαπιρςόρει παοαβάρειπ ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋρηπ μελέςηπ καςά ςη διάοκεια σλξπξίηρηπ ςξσ 
έογξσ, η Ρϋμβαρη καςαγγέλλεςαι. 

12. Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Απξοοίπςξμςαι   ποξρτξοέπ   επιυειοήρεχμ   (καςαρκεσαρςικόμ   ή   εμπξοικόμ)   πξσ καςά 
παοάβαρη ςχμ Άοθοχμ 138 και 182 ςηπ Διεθμξϋπ Ρϋμβαρηπ Δογαρίαπ απαρυξλξϋμ ή 
εκμεςαλλεϋξμςαι αμηλίκξσπ κάςχ ςχμ 15 εςόμ. 
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Κόζηνο ηαθηηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ζπλνιηθή δαπάλε 

Υοημαςξδϊςηρη: ΙΑ 02.10.6274 

Δκςιμόμεμη ανία ρϋμβαρηπ ρε εσοό, υχοίπ Τ.Ο.Α.: 7.761,41 € 

 

Πίλαθαο 6: Κόζηνο ηαθηηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ζπλνιηθή δαπάλε 

α/α ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

(η.κ.) 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΩΡΔ 

€/ΩΡΑ (ρωξίο 
ΦΠΑ) 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

1 Β΄ Τπόγεην 1.680 ηκ 
3 θνξέο επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκ 
60 6,52 € 6 κήλεο 

2 Α΄ Τπόγεην 1.150 ηκ     

 
Α΄ Τπόγεην (Γξαθεία, 
media lab, θνηλόρξεζηνη 
ρώξνη) 

350 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150 6,52 € 6 κήλεο 

 
Α΄ Τπόγεην (ηζηνξηθή 
βηβιηνζήθε, 
ζπληεξεηήξην) 

350 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

60 6,52 € 6 κήλεο 

 
Α΄ Τπόγεην (Παηδηθή 
Βηβιηνζήθε & ινηπνί 
ρώξνη) 

450 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150 6,52 € 6 κήλεο 

3 Ιζόγεην 1.190 ηκ     

 
Ιζόγεην (ακθηζέαηξν, 
αίζνπζα ζεκηλαξίωλ, 
θαθέ) 

450 
Πξηλ θαη κεηά απφ 

θάζε εθδήισζε 
60 6,52 € 6 κήλεο 

 
Ιζόγεην (Γαλεηζηηθό 
ηκήκα, θνπαγηέ, 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, WC) 

720 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150 6,52 € 6 κήλεο 

4 
1νο όξνθνο 
(αλαγλωζηήξην θαη παηάξη 
αλαγλωζηεξίνπ) 

850 ηκ     

 
1νο όξνθνο 
(αλαγλωζηήξην) 

550 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150 6,52 € 6 κήλεο 

 1νο όξνθνο (παηάξη) 300 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150 6,52 € 6 κήλεο 

5 
Λνηπνί ρώξνη (εμωηεξηθνί 
ρώξνη) 

 1 θνξά ην κήλα 30 6,52 € 6 κήλεο 

       

  ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 6.259,20 

  Φ.Π.Α. 1.502,21 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.761,41 

 

 

  Εγκρίθηκε 
Ξ Διρηγηςήπ Ζ Οοξψρςάμεμξπ Διεϋθσμρηπ Οοϊεδοξπ ΔΡ 
 08.10.2019 08.10.2019   08.10.2019 

 
 
 

Προσυπογραφή 

 
 
 

Υπογραφή 

 
 
 

Σπξγοατή 
Δο Δημήςοηπ Λσλχμάπ Θχάμμα Ρςεογιξπξϋλξσ Θχάμμηπ Λσοξτξοίδηπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Πίλαθαο 1: Κόζηνο ηαθηηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ζπλνιηθή δαπάλε 

α/α ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

(η.κ.) 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΩΡΔ €/ΩΡΑ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

1 Β΄ Τπόγεην 1.680 ηκ 
3 θνξέο επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκ 
60  6 κήλεο 

2 Α΄ Τπόγεην 1.150 ηκ     

 
Α΄ Τπόγεην (Γξαθεία, 
media lab, θνηλόρξεζηνη 
ρώξνη) 

350 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150  6 κήλεο 

 
Α΄ Τπόγεην (ηζηνξηθή 
βηβιηνζήθε, 
ζπληεξεηήξην) 

350 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

60  6 κήλεο 

 
Α΄ Τπόγεην (Παηδηθή 
Βηβιηνζήθε & ινηπνί 
ρώξνη) 

450 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150  6 κήλεο 

3 Ιζόγεην 1.190 ηκ     

 
Ιζόγεην (ακθηζέαηξν, 
αίζνπζα ζεκηλαξίωλ, 
θαθέ) 

450 
Πξηλ θαη κεηά απφ 

θάζε εθδήισζε 
60  6 κήλεο 

 
Ιζόγεην (Γαλεηζηηθό 
ηκήκα, θνπαγηέ, 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, WC) 

720 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150  6 κήλεο 

4 
1νο όξνθνο 
(αλαγλωζηήξην θαη παηάξη 
αλαγλωζηεξίνπ) 

850 ηκ     

 
1νο όξνθνο 
(αλαγλωζηήξην) 

550 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150  6 κήλεο 

 1νο όξνθνο (παηάξη) 300 
5 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

150  6 κήλεο 

5 
Λνηπνί ρώξνη (εμωηεξηθνί 
ρώξνη) 

 1 θνξά ην κήλα 30  6 κήλεο 

       

  ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.  

  Φ.Π.Α.  

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 
  

  Ιξζάμη, 

  [Ζμεοξμημία] 

  

  

  

  [Σπξγοατή μϊμιμξσ εκποξρόπξσ] 

  

  

  

  [Ρτοαγίδα] 
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Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ 
μ. 3863/10 

Πίλαθαο 2: Κόζηνο ηαθηηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ζπλνιηθή δαπάλε 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΔ ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ 

1 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ γηα θάζε εκέξα θαζαξηζκνχ   άηνκα/εκέξα 

2 Σεηξαγσληθά κέηξα αλά άηνκν   η.κ./ άηνκν 

3 Ώξεο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ γηα θάζε εκέξα θαζαξηζκνχ   ψξεο/εκέξα 
4 Ζκέξεο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ γηα ηελ πεξίνδν παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο (2 κήλεο) 
  120 εκέξεο 

5 Πξνβιεπφκελν κηθηφ σξνκίζζην εξγαδνκέλνπ (βάζεη ηεο 
πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ 
ππάγεηαη) 

  €/ψξα 

6 Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο 
πάζεο θχζεσο λφκηκεο κηθηέο απνδνρέο γηα ην ζχλνιν 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζίαο (6 
κήλεο) 

  € 

7 Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγνδφηε κε βάζε ηα 
πξνυπνινγηζζέληα πνζά γηα ην ζχλνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζίαο (6 κήλεο) 

  € 

8 Κφζηνο αλαισζίκσλ   € 
9 Δξγνιαβηθφ θέξδνο ….% ….€   

10 Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο   € 

11 Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ   € 

12 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΖ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 
Φ.Π.Α. 

  € 

13 Φ.Π.Α. ….% ….€   

14 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 
Φ.Π.Α. 

   

15 πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ 
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

  [πεξηγξαθή] 

 

  
  Ιξζάμη, 

  [Ζμεοξμημία] 

  

  

  

  [Σπξγοατή μϊμιμξσ εκποξρόπξσ] 

  

  

  

  [Ρτοαγίδα] 

 


