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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού του κτιρίου της Κοβενταρείου 
�ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, συνολικής επιφάνειας 5.500 τµ. (εκτός του εκθεσιακού 
χώρου). Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον τακτικό καθαρισµό συγκεκριµένων 
χώρων του κτιρίου εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιµετρικά αυτού, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισµού του 
κτιρίου της βιβλιοθήκης κρίνεται επιβεβληµένη, λόγω της έλλειψης µόνιµου προσωπικού, 
καθώς στον ΟΕΥ της Κοβενταρείου �ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης υπάρχει µία (1) θέση ΥΕ 
Καθαριστριών εσωτερικών χώρων και η οποία δεν είναι καλυµµένη, και λόγω της ανάγκης για 
παροχή όσο το δυνατό καλύτερων υπηρεσιών και υγιεινής στους πολίτες, στους χρήστες και 
στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραµµα καθαρισµού 
του κτιρίου, λαµβάνοντας µέριµνα για τον επιµελή καθαρισµό του, από άρτια καταρτισµένο 
προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριµένα υλικά 
καθαρισµού και απολύµανσης. 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης, στο ωριαίο κόστος εργασίας 
συµπεριλαµβάνονται: 

• οι πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων (δώρα, επιδόµατα), 

• οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, 

• το κόστος αναλώσιµων καθαριότητας και απολύµανσης, 

• το διοικητικό κόστος υπηρεσιών, 

• οι κρατήσεις  και 

• το εργολαβικό όφελος.   

Η Κοβεντάρειος �ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης θα δηµοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, εκτιµώµενης αξίας 13,419.28 € για ένα έτος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α΄) 
«Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν», τις σχετικές διατάξεις του ν. 2286/1995, του ν. 3463/06 «Κύρωση 
Κώδικα �ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15.07.2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, και θα προσκαλέσει τους 
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του κωδικού ΚΑ 02.10.6274 και είναι εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό της Κ�ΒΚ έτους 2020 (διαθέσιµο ποσό έτους 2020: 9,825.73 €), ενώ πρόκειται 
να προϋπολογισθεί και η σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 
του Φορέα. 

Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισµού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων». 

1.2 Οργανωτική δοµή της Α.Α. 

Το Νοµικό Πρόσωπο �ηµοσίου �ικαίου «Κοβεντάρειος �ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» του 
�ήµου Κοζάνης συστάθηκε το 1986 και ακολούθως παρέµεινε ως αυτοτελές ΝΠ�� το 2011 
«λόγω της δραστηριότητάς της από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευµένου 
αντικειµένου, µακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς της» 
µε εµβέλεια που υπερβαίνει τα τοπικά όρια». Τονίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να διατηρηθεί ένα ΝΠ�� ως 
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αυτοτελές, στοιχείο που καταδεικνύει την αναγνώριση της σηµαντικότητας τη Βιβλιοθήκης και 
σε θεσµικό επίπεδο λειτουργίας. 

Η Κ.�.Β.Κ., συγκεντρώνει και διατηρεί έγγραφα, χειρόγραφα, βιβλία και κάθε άλλο υλικό, τα 
οποία διαθέτει για µελέτη στα µέλη της και στο ευρύτερο κοινό, συµβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη της πνευµατικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου. 

1.3 Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές 

Το κτιριακό συγκρότηµα της �ηµοτικής Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Βιβλιοθήκης Κοζάνης 
δίνει στέγη τόσο στα παλαίτυπα «Μετά τα Φυσικά» και «Περί ζώων ιστορίας» του Αριστοτέλη 
(εκτύπωση 1497), στη «Χάρτα του Ρήγα» (εκτύπωση 1796-97), στον Παγκόσµιο χάρτη του 
Άνθιµου Γαζή (1800), στην πρώτη ελληνική εφηµερίδα των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου 
(«Εφηµερίς» 1790-1797) όσο και σε 120.000 χειρόγραφα, κώδικες, χάρτες, φυλλάδια και 
βιβλία, µέχρι και στο «Αστερίξ και Κλεοπάτρα» των Ρενέ Γκοσινί και Αλµπέρ Ουντερζό, εξηγεί 
στο κοινό ελληνικό και ξένο, γιατί και πώς όλος αυτός ο πολιτιστικός πλούτος συγκεντρώθηκε 
στην πόλη της Κοζάνης των τελευταίων τριών αιώνων, καθιστώντας την ένα από τα βασικά 
ιστορικά κέντρα ανάπτυξης του Ελληνικού �ιαφωτισµού, δείχνει πού µπορεί να προσβλέπει η 
κοινωνία της Κοζάνης και κάθε ελληνικής πόλης, για την µετεξέλιξή της από ιστορικό κέντρο 
του ελληνικού διαφωτισµού στα Βαλκάνια σε µελλοντική ισότιµη πόλη της Ενωµένης Ευρώπης. 

Η αρχιτεκτονική λύση εντάσσει το κτίσµα µε φυσικό τρόπο στον αστικό ιστό, διατηρεί την 
αναγνωρισιµότητα της υφιστάµενης ογκοπλασίας του ιδιόµορφου οικοδοµικού τετραγώνου, 
ενισχύοντας την οικειοποίηση, καθιστά ορατή τη διάκριση όσο και την αλληλοδιείσδυση των 
τριών βασικών λειτουργικών περιοχών, ενισχύει την λειτουργική αποτελεσµατικότητα της 
κάθε περιοχής µε την συµπληρωµατική λειτουργία της άλλης, διευκολύνει, µε τα παραπάνω, 
την οικονοµία στη λειτουργία, άρα και τη βιωσιµότητα του συγκροτήµατος, ενώ µε τις επιλογές 
σχηµάτων, χρωµάτων, υφών στη σχέση και αντιπαράθεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
ακουµπάει στο χθες και κοιτάζει το αύριο. 

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως τυπική δηµοτική βιβλιοθήκη, µε αναγνωστήριο, δανειστικό & 
παιδικό τµήµα, ειδικούς χώρους για µελετητές και ερευνητές. Το κτίριο χωρίζεται στους εξής 
χώρους: Β΄ Υπόγειο, Α΄ Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος όροφος, µε πατάρι και λοιποί εσωτερικοί και 
εξωτερικοί  χώροι (πρβλ. Πίνακας 3). 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού του κτιρίου της Κοβενταρείου 
�ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, συνολικής επιφάνειας 5.500 τµ. (εκτός του εκθεσιακού 
χώρου). Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον τακτικό καθαρισµό συγκεκριµένων 
χώρων του κτιρίου εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιµετρικά αυτού, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Πίνακας 1: Καθαριότητα νέου κτιρίου Κ∆ΒΚ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(Τ.Μ) 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 
501 32 
Κοζάνη 

περίπου 5.500 
(χωρίς 

εκθεσιακούς 
χώρους) 

Τακτικός καθαρισµός 
του κτιρίου (Υπόγειο Β, 
Υπόγειο Α, ισόγειο, 
1ος όροφος) 

1 έτος 

      

2.1 Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του άρθ. 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08.08.2016) «�ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 3463/2006 «�ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 Α΄ 08.06.2006) και 
ιδιαίτερα  του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, 
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3. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης �ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

4. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄ 19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της �ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση 
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ�ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων 
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

5. του άρθ. 68 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α΄ 15.07.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. της αριθµ. 31262/16.11.2006 εγκυκλίου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
σχετικά µε τις συµβάσεις του �ηµοσίου µε εταιρείες Security και Συνεργεία Καθαριότητας, 

7. του αριθµ. 1050/19.02.2019 εγγράφου της Γεν. �/νσης �ηµοσίων Συµβάσεων (Α�Α: 
ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0) «�ιευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρµογής του κατώτατου 
µισθού και του κατώτατου ηµεροµισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης». 

2.2 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία 
σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 
3863/2010. 

2.3 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

�ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, τα οποία 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών καθαρισµού και γενικά καθαριότητας 
ή/και απολύµανση κτιρίων και είναι εγγεγραµµένα σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στο κράτος-µέλος εγκατάστασής τους από τα οποία θα προκύπτει η 
συνάφεια του επαγγέλµατος. 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο 
σχήµα είτε ως µεµονωµένη επιχείρηση είτε ως µέλος ένωσης οικονοµικών φορέων. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των 
οποίων συµµετέχει το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.  

2.4 Περιεχόµενο Προσφορών (άρθρα 92-96 ν. 4412) 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής 
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γ) ο τίτλος της σύµβασης 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής) 

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη �ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρουν: 

� ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, 

� τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (1 µήνας) και ότι η προσφερόµενη τιµή 
ισχύει µέχρι τη λήξη της σύµβασης, 

� ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο για την άσκηση του 
επαγγέλµατος που σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, 

� ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 

� ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του �ηµοσίου ή των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

� και ότι θα προσκοµίσουν µε την υπογραφή της σύµβασης: 

• βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

• απόσπασµα ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου 
και του διευθύνοντος συµβούλου για τις Ανώνυµες Εταιρείες και των 
διαχειριστών για τις Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, τις 
Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε 
βάρος του συµµετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
παρακάτω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων (άρθρο 73 & 74 του ν. 4412/2016). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει: 

3.1 ότι µε την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραµµα των 
απασχολουµένων στην καθαριότητα σε εµφανές σηµείο στο κτίριο της βιβλιοθήκης, 

3.2 ότι θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο µε την υπογραφή της 
σύµβασης, αντίγραφο του θεωρηµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράµµατος εργασίας των απασχολούµενων του και 
δεσµεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκοµίζει το εκάστοτε κάθε 
φορά ισχύον, 

3.3 ότι µε την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών του µήνα, θα προσκοµίζει 
αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής �ήλωσης (Α.Π.�.) του ΙΚΑ του προηγούµενου 
µήνα, που αφορά στους απασχολούµενους υπαλλήλους στην παρούσα σύµβαση 
καθαρισµού. 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της προσφοράς. 

5. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια του προσφέροντος και χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 

6. Οικονοµική Προσφορά (άρθρο 95 ν. 4412/2016), η οποία περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η τιµή της 
παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
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για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο (εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 
95 του ν. 4412/2016). 

7. Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να 
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 
68 παρ 1 ν.3863/2010, παρ. 5 αρθ. 93 Ν. 4412/2016): 

α) τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην σύµβαση, 

β) τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, 

γ) τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, 

δ) το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, 

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 

στ) τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, για τον καθαρισµό χώρων. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόµιµων υπέρ �ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

 

Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου 

Ο καθαρισµός αφορά: 

1. Στον τακτικό καθαρισµό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου της 
βιβλιοθήκης (χωρίς τους εκθεσιακούς χώρους). 

Πίνακας 2: Καθαρισµός νέου κτιρίου Κ∆ΒΚ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(Τ.Μ) 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Κτίριο Κ∆ΒΚ ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

περίπου 5.500 
(χωρίς 

εκθεσιακούς 
χώρους) 

Τακτικός καθαρισµός 
του κτιρίου (Υπόγειο Β, 
Υπόγειο Α, ισόγειο, 
1ος όροφος) 

1 έτος 

2 Κτίριο Κ∆ΒΚ ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Κήπος Περιποίηση κήπου 1 έτος 

3 Κτίριο Κ∆ΒΚ ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Υαλοπίνακες Καθαρισµός 1 έτος 

 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν και να κάνουν αυτοψία στους χώρους του 
κτιρίου, ώστε να έχουν ολοκληρωµένη εικόνα για τους χώρους που διατίθενται για καθαρισµό. 
Θα πρέπει να υπογράψουν και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση όλων των 
απαιτήσεων του έργου, µε την επίσκεψή του και την αυτοψία του κτιρίου. 

3.2 Τακτικός καθαρισµός της βιβλιοθήκης 

Ο τακτικός καθαρισµός του κτιρίου θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύµβασης. Ο τακτικός 
καθαρισµός περιλαµβάνει τους χώρους του κτιρίου (δεν περιλαµβάνονται οι εκθεσιακοί χώροι) 
της βιβλιοθήκης, εσωτερικοί και εξωτερικοί και ό,τι περιλαµβάνουν καθώς και τα κουφώµατα 
και οι υαλοπίνακες, οι οποίοι και θα καθαρίζονται µε συγκεκριµένη συχνότητα και βάσει των 
αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής (πρβλ. Πίνακα 6). 

Πίνακας 3: Τακτικός καθαρισµός - Χώροι καθαρισµού 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ.Μ) ΧΩΡΟΙ 

1 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Β΄ Υπόγειο, 
1.680 τµ 

Περιλαµβάνονται οι χώροι: 

• Πάρκινγκ, διάδροµοι 
κυκλοφορίας, ράµπες 
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εισόδου/εξόδου γκαράζ, 
αποθήκες 

• Μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, 
Η/Ζ, Μ/-Μ/Τ, υποσταθµός ∆ΕΗ 
καθώς και κοινόχρηστοι χώροι 

2 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Α΄ Υπόγειο, 
1.150 τµ 

Περιλαµβάνονται οι χώροι: 

• Γραφεία, βιβλιοστάσια ιστορικής 
συλλογής, συντηρητήριο, 
κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες 

• Μedia lab, παιδική βιβλιοθήκη, 
WC παιδικής βιβλιοθήκης και 
κουζίνα  

• Controlroom 

• Γραφεία και τουαλέτες 

• ∆ιάδροµοι και πλαϊνά 
κλιµακοστάσια 

3 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Ισόγειο, 
1.190 τµ 

Περιλαµβάνονται οι χώροι: 

• φουαγιέ, δανειστικό τµήµα, 
γραφεία, τουαλέτες καθώς και οι 
κοινόχρηστοι χώροι και το 
κεντρικό κλιµακοστάσιο 

• Βοηθητικά κλιµακοστάσια, 
διάδροµοι, ηµιυπαίθριοι, κεντρική 
είσοδος κτιρίου, δανειστικό τµήµα 
ανελκυστήρες, WC 

• Αίθουσες συνεδριάσεων 
/εκδηλώσεων (αµφιθέατρο µε 
δωµάτιο ηχολήπτη και αίθουσα 
σεµιναρίων) 

4 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

1ος όροφος, 
850 τµ 

(αναγνωστήριο και 
πατάρι) 

Περιλαµβάνονται οι χώροι: 

• Αναγνωστήριο και πατάρι 
αναγνωστηρίου, κεντρικό 
κλιµακοστάσιο, διάδροµοι, 
ηµιυπαίθριοι 

• ∆ευτερεύον κλιµακοστάσιο 

5 Κτίριο Κ∆ΒΚ Κ. ∆αβάκη 9, 501 32 
Κοζάνη 

Λοιποί εσωτερικοί 
και εξωτερικοί 

χώροι 

• Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
εσωτερικοί και εξωτερικοί όλου 
του κτιρίου 

• Περιβάλλων χώρος 

• Καθαριότητα του κήπου, 
εκτυπωτικών µηχανών και 
περιποίηση κήπου (κούρεµα 
γκαζόν) 

3.4 Προθεσµίες- Παραλαβή εργασιών 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και για έξι 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 (άρθρο 219 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο η 
Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών της Κ�ΒΚ ή 
και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

4.1 Καθαρισµός – Γενικές εργασίες 

O καθαρισµός περιλαµβάνει τις παρακάτω γενικές εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου: 

• Καθαρισµός σε όλους τους χώρους (σκούπισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός επίπλων, 
άδειασµα κάδων απορριµµάτων) και τουαλετών. 

• Ξεσκόνισµα επίπλων γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών, τηλεφώνων, αριθµοµηχανών, 
Η/Υ και µηχανηµάτων (φωτοτυπικά, fax κ.λ.π). Άδειασµα και πλύσιµο σταχτοδοχείων. 
Πλύσιµο καλαθιών αχρήστων, αλλαγή σακούλας. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων 
µε τα πλέον ενδεδειγµένα και επαρκή σε αριθµό και ποιότητα µηχανήµατα και υλικά. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον καθαρισµό στις γωνίες, κάτω από τις ντουλάπες, 
γύρω από µηχανήµατα (όπως ψύκτες, φωτοτυπικά κ.λ.π). 

• Πλύσιµο λεκανών και σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, πλακιδίων, καθρεπτών, 
σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων υγιεινής (WC), εσωτερικά και εξωτερικά µε 
κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά υλικά. Τα καλάθια θα αδειάζονται και θα 
πλένονται και θα τοποθετείται πλαστική σακούλα. 

• Καθαρισµός µε ηλεκτρική σκούπα των υφασµάτινων επιφανειών των καθισµάτων. 

• Καθαρισµός των υαλοπινάκων εσωτερικά – εξωτερικά και των υαλοπινάκων των 
ανελκυστήρων. 

• Ξεσκόνισµα φωτιστικών. 

• Καθαρισµός των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων. 

• Καθαρισµός των εσωτερικών θυρών. 

• Καθαρισµός υαλοστασίων (εσωτερικά - εξωτερικά), εξωτερικών θυρών και κοινόχρηστων 
χώρων. 

Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από συνεργεία του Αναδόχου στο κτίριο της Κ�ΒΚ. Το 
ωράριο εργασίας των εργατών θα είναι αυτό που θα ορίσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Πίνακας 4: Συχνότητα καθαρισµού του νέου κτιρίου κατά τον τακτικό καθαρισµό 

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

1 

Γραφεία, Μedia lab, παιδική βιβλιοθήκη, 
WC, κουζίνα, κοινόχρηστοι χώροι, φουαγιέ, 
δανειστικό τµήµα, κεντρικό κλιµακοστάσιο, 
αίθουσα σεµιναρίων, κεντρική είσοδος 
κτιρίου, ανελκυστήρες, αναγνωστήριο και 
πατάρι αναγνωστηρίου, λοιποί κοινόχρηστοι 
χώροι εσωτερικοί και εξωτερικοί όλου του 
κτιρίου, περιβάλλων χώρος 

6 ώρες/ηµέρα 
(∆Ε-ΠΑ) 

1,506 

1 έτος Καθηµερινά 

2 

Πάρκινγκ, διάδροµοι κυκλοφορίας, ράµπες 
εισόδου/εξόδου γκαράζ, αποθήκες, 
µηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, Η/Ζ, Μ/-Μ/Τ, 
υποσταθµός ∆ΕΗ καθώς και κοινόχρηστοι 
χώροι, Βοηθητικά κλιµακοστάσια, 
διάδροµοι, ηµιυπαίθριοι (Ισόγειο), 
∆ιάδροµοι, ηµιυπαίθριοι (1ος όροφος), 
δευτερεύον κλιµακοστάσιο (Β΄ Υπόγειο) 

4 φορές/έτος επί 
των 

συγκεκριµένων τµ 
x 2 ώρες 

1 έτος 
αρχές κάθε 
τριµήνου 

3 
Βιβλιοστάσια ιστορικής συλλογής, 
συντηρητήριο, αποθήκες (Α΄ Υπόγειο) 

6 φορές/έτος επί 
των 

συγκεκριµένων τµ 
x 2 ώρες 

1 έτος 
αρχές κάθε 
διµήνου 

4 
Controlroom, ∆ιάδροµοι και πλαϊνά 
κλιµακοστάσια (Α΄ Υπόγειο) 

3 φορές/έτος x 2 
ώρες 

1 έτος 
αρχές κάθε 
τετραµήνου 

5 
Αίθουσες συνεδριάσεων /εκδηλώσεων 
(αµφιθέατρο µε δωµάτιο ηχολήπτη) 

1 φορές/µήνας x 1 
ώρα και πριν & 

1 έτος 
Μηνιαία & και 
πριν/ µετά από 
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µετά από κάθε 
εκδήλωση από 

∆Ε-ΠΑ 

κάθε εκδήλωση 

6 
Καθαριότητα και περιποίηση κήπου 
(κούρεµα γκαζόν) 

4 φορές/έτος x 1 
ώρα 

4 1 έτος 
αρχές κάθε 
τριµήνου 

7 
Παράθυρα, µπαλκονόπορτες κ.λπ. µε 
υαλοπίνακες 

3 φορές/έτος x 12 
ώρες 

36 1 έτος 
Αρχές κάθε 
τετραµήνου 

      

  Σύνολο 1,546 1 έτος  

4.2 Καθαρισµός ανά χώρο, είδος και υλικό 

Καθώς για την κατασκευή του κτιρίου έχουν χρησιµοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις ειδικά 
υλικά και λειτουργεί ως χώρος µεγάλης επισκεψιµότητας, είναι απαραίτητη η εξειδικευµένη 
ανάλυση των εργασιών, όπως παρακάτω: 

 

Πίνακας 5: Καθαρισµός ανά χώρο, είδος και υλικό 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1. ∆άπεδα (µάρµαρο, πλακάκια, 
ξύλινα, πλαστικά, µωσαϊκά) 

• Σκούπισµα, σφουγγάρισµα 

• Ανάλογα µε το δάπεδο χρήση παρκετέζας/περιστροφικής 
επαγγελµατικής µηχανής πλύσης και στέγνωσης 

2. Καθαρισµός γραφείων – 
αιθουσών συνεδριάσεων – 
βιβλιοθήκης (υπόγειο - ισόγειο - 
αναγνωστήριο - πατάρι) - 
φουαγιέ - εισόδου 

• Ξεσκόνισµα και καθάρισµα  των σταθερών και κινητών 
επίπλων (βιβλιοθηκών, θυρίδων, ντουλαπιών), περβαζιών, 
παραθύρων, τοίχων, πόρτες κ.λπ. 

• Ο κάθε είδους ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισµός και όλα τα 
µηχανικά  µέσα (κλιµατιστικά σώµατα και άλλα µηχανήµατα) θα 
καθαρίζεται µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια µε ειδικά υλικά 
(ύφασµα). 

• Καθάρισµα θυρών, γραφείων και αιθουσών, θυρών αιθουσών 
ισογείου και των κεντρικών θυρών εισόδου στους ορόφους 

• Άδειασµα των καλαθιών αχρήστων των γραφείων και 
τοποθέτηση νέας σακούλας στα καλάθια 

3. Θύρες εισόδων • Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των θυρών των εισόδων και του 
χώρου πληροφοριών (τζάµια, πόρτες, αλουµίνια, έπιπλα, 
συσκευές, κ.λπ.) 

4. Τουαλέτες – Πολυκουζινάκια • Απολύµανση και πλύσιµο των λεκανών WC, των νιπτήρων και 
των καθρεπτών, πλύσιµο και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε 
κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά. Άδειασµα και 
καθαρισµός των καλάθων αχρήστων, που βρίσκονται στους 
χώρους υγιεινής καθώς και τοποθέτηση νέας σακούλας στα 
καλαθάκια καθηµερινά. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και 
χειροπετσετών καθηµερινά 

• Πλύσιµο τοίχων, πλακιδίων τοίχου, θυρών, σχαρών εξαερισµού 
και φωτιστικών οροφής των ως άνω χώρων (τουαλέτες, 
πολυκουζινάκια) 

• Κουζίνα: άδειασµα και καθαρισµός των καλάθων αχρήστων 

5. Εξωτερικές ξύλινες περσίδες – 
Αλουµίνια παραθύρων - 
Υαλοπίνακες (σε όλο το κτίριο) 

• Πλύσιµο των πλαισίων από αλουµίνιο 

• Υαλοπίνακες: µε ειδικό υγρό, εκτός αν παραστεί ανάγκη να γίνει 
διαφορετικά. 

• Ξύλινες περσίδες µε ειδικά υλικά 

6. Καθαρισµός βιβλιοθηκών • Βρεµένο και καλά στηµένο πανί 

7. Ανελκυστήρες • καθαρισµός και σφουγγάρισµα δαπέδων, καθαρισµός & 
πλύσιµο των τοιχωµάτων, καθαρισµός και πλύσιµο των θυρών 
και των καθρεπτών µε ειδικό υγρό 

8. ∆άπεδα υπογείων 
(Μηχανοστάσια – Αποθήκες – 
Γκαράζ – Κλιµακοστάσια) 

• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα 

• Ανάλογα µε το δάπεδο χρήση περιστροφικής επαγγελµατικής 
µηχανής πλύσης και στέγνωσης 

9. Ράµπες εισόδων – εξόδων 
γκαράζ 

• Σκούπισµα 

10. Οροφή • Καθαρισµός οροφής από αράχνες– σκόνες – βρωµιές 
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11. Κήπος, εκτυπωτικές µηχανές • Καθαριότητα Κήπου, εκτυπωτικών µηχανών και περιποίηση 
κήπου (κούρεµα γκαζόν) 

4.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των 
προσκοµιζόµενων υλικών, των εργαλείων, µηχανικών µέσων, µεταφορικών µέσων και της 
εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες 
της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη 
αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή 
τους. 

• Κατά την εκτέλεση της εργασίας, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε τρίτους 
(Ασφάλεια αστικής ευθύνης). 

• Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για τα 
ασφάλιστρα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα 
Χριστουγέννων, και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε την εργασία, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το 
προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του 
δαπάνες για κάθε είδους ατύχηµα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί η 
αναθέτουσα αρχή µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και 
µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου και των 
µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που 
εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού του κτιρίου. 

• Όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικά, 
απολυµαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων, κ.λ.π.) καθώς και άλλο σχετικό η 
απαραίτητο υλικό για τον καθαρισµό των χώρων θα τα διαθέτει ο ανάδοχος. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο 
από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του 
προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για 
οποιαδήποτε λόγο), µόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή. 

• Με τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από τον χώρο 
λειτουργίας της συµβάσεως µετά από ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την 
εργασία (εργατική νοµοθεσία-Ε.Σ.Σ.Ε) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων κ.λπ. και να ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών 
για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του �ηµοσίου για τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η 
σύµβαση (µε τον ανάδοχο). 

• Σε όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την 
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε 
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή 
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για 
την υλοποίηση του συµβατικού έργου. 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου σχετικά µε την ανακύκλωση 

• Εφόσον στο �ήµο λειτουργεί πρόγραµµα ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, να διαχωρίζει και να 
διοχετεύει τα υλικά ανάλογα. 

4.4 Απαραίτητα µηχανήµατα – εξοπλισµός 

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και κατάλληλος για τη χρήση 
που προορίζεται. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα 
υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η  εκτέλεση των εργασιών 
να είναι απρόσκοπτη.  Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη 
χρήση των µηχανηµάτων, των συσκευών καθώς και στις εργασίες καθαρισµού χώρων. 

• Τρόλεϊ καθαριστριών. 

• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος. Θα 
χρησιµοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος και 
σφουγγαρίστρες για τα γραφεία - κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για τα WC. 
Επίσης, θα χρησιµοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους 
χώρους. 

• Περιστροφική επαγγελµατική µηχανή πλύσης και στέγνωσης. 

• Μηχανές απορρόφησης υγρών. 

• Μηχανές πλυσίµατος. 

• Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου. 

• Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop), όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα. 

• Σκάλες φορητές. 

• Λάστιχα ποτίσµατος. 

• Τυχόν λοιπά απαραίτητα µηχανήµατα και εξοπλισµός για την ορθή εκτέλεση των εργασιών 
(π.χ. µπαλαντέζες). 

• Σάρωθρα και φαράσια για τους περιβάλλοντες χώρους και όπου χρειάζεται. 

• Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών. 

• Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών 
υγιεινής. 

• Ξεσκονόπανα. 

 

Ο Εξοπλισµός θα πρέπει: 

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για καθαριότητα. Όλα τα αναγκαία 
σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον 
κατάλληλα. Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές 
(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου. Όλες οι 
ηλεκτρικές συσκευές να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

4.5 Προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης 

• Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών υγιεινής. 

• Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων. 

• Απολυµαντικά επιφανειών. 
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• Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών. 

• Γυαλιστικό κρουνών. 

• Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών και ανοξείδωτων επιφανειών. 

• Ειδικά υλικά καθαρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Όλα τα απαραίτητα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να 
πληρούν τους εξής όρους: 

• Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την καθαριότητα, 

• τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 
Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, 

• τα προϊόντα απολύµανσης να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και 
να φέρουν αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους, 

• να φέρουν σήµανση CE, 

• να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή τους πιστοποιηµένα 
κατά EN ISO 9001, 

• όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία 
του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και 
µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου, 

• τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου 
καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας 
παραγωγής τους. 

4.6 Υποχρεώσεις του προσωπικού καθαριότητας του αναδόχου 

1. Το προσωπικό καθαριότητας προσέρχεται στο κτίριο της Κ�ΒΚ και αναλαµβάνει υπηρεσία 
σύµφωνα µε το προκαθορισµένο ωράριο εργασίας και αποχωρεί µετά το τέλος της εργασίας 
του. 

2. Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να γνωρίζει τη χρήση των εργαλείων καθαρισµού. 

3. Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να γνωρίζει τη διάλυση των παρασκευαζοµένων 
διαλυµάτων καθαρισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων. 

4. Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να µεριµνά για τη διάθεση επαρκούς ποσότητας 
αναλώσιµων στους χώρους της Κ�ΒΚ. 

5. Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να χρησιµοποιεί συγκεκριµένους χώρους που θα 
οριστούν από το αρµόδιο προσωπικό της Κ�ΒΚ για την αποθήκευση των υλικών, των 
µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων. Οφείλει επίσης να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα 
των χώρων αυτών. 

6. Κατά την παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό καθαριότητας δεν πρέπει να παρακωλύεται 
η λειτουργία της Κ�ΒΚ ούτε να ενοχλούνται προσωπικό και εξυπηρετούµενοι. 

7. Το προσωπικό καθαριότητας δεν επιτρέπεται να συνοµιλεί µε τους εξυπηρετούµενους της 
Κ�ΒΚ για προσωπικά ζητήµατα και υποθέσεις των εξυπηρετούµενων. 

8. Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να τηρεί εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που του 
παρέχονται. 

9. Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του στις εγκαταστάσεις της 
Κ�ΒΚ όσο και κατά την αποχώρησή του από αυτές, µετά το πέρας της εργασίας του, 
υποχρεούται να εξασφαλίσει την πιστή τήρηση των κανόνων ασφάλειας (απενεργοποίηση 
συσκευών, φωτισµού, κλείδωµα θυρών κ.λπ.). 

10. Το προσωπικό οφείλει να συµπεριφέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, επισκέπτες και 
υπαλλήλους της Κ�ΒΚ και να εφαρµόζει τα οριζόµενα στον Κανονισµό Επικοινωνίας �ηµοσίων 
Υπαλλήλων (Κ.Ε.�.Υ.). 

11. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγείας και υγιεινής. 
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12. Το προσωπικό οφείλει να µην χρησιµοποιεί το τηλέφωνο της Κ�ΒΚ για θέµατα µη 
επαγγελµατικού χαρακτήρα. 

13. Απολεσθέντα αντικείµενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του αναδόχου θα 
παραδίδονται αµέσως στο αρµόδιο προσωπικό της Κ�ΒΚ. 

4.7 Τήρηση κανονισµών υγιεινής και ασφάλειας 

1. Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους 
Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας του Ν. 1568/1985 που προβλέπονται από το ισχύον 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να 
προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους, ΙSO ΕΛΟΤ. 

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται 
να ανακοινώνει αµέσως στην Κ�ΒΚ τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης και τα έγγραφα των διάφορων αρµόδιων Αρχών σχετικά µε 
τους εν λόγω Κανονισµούς. 

3. Τόσο η Κ�ΒΚ όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη 
συµµόρφωση του αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής.  

5. Σύµβαση παροχής υπηρεσιών 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον Ανάδοχο, θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία: α) ο αριθµός 
των εργαζοµένων, β) οι ηµέρες και ώρες εργασίας, γ) η συλλογική σύµβαση εργασίας στην 
οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά στις 
πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρµογή των 
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν 
αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση θα ακυρώνεται και θα απορρίπτεται η 
δαπάνη πληρωµής. 

6. Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις της χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Προθεσµίες - Παραλαβή εργασιών 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και για έξι 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 (άρθρο 219 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

8. Τρόπος πληρωµής 

Οι τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών από την Ανάδοχο είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. Η 
πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο και την οικονοµική 
προσφορά του αναδόχου µετά από την παραλαβή των υπηρεσιών από αρµόδια επιτροπή της 
Κ�ΒΚ και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. Στον 
ανάδοχο θα καταβάλλεται η αξία του εκάστοτε τιµολογίου – λογαριασµού, µε τις διαδικασίες 
που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. 

9. Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 

Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
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έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται 
αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας της παροχής των υπηρεσιών που 
απορρέουν από τη σύµβαση και ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις 
του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόµιµα. 

10. Φόροι – τέλη 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής �ηµοσίων Συµβάσεων. 

11. Λοιπά στοιχεία 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και 
στην περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας 
έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα αφορούν συνολικά τις υπηρεσίες φύλαξης 
και όχι σε τµήµατα της.  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες 
Εµπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες 
στην διάρκειας της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα 
νόµιµα. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της µελέτης ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά τη κρίση της αρµόδιας 
επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη. 
�ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο, όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Η Σύµβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική 
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη και την προσφορά της 
Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό �ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόµενο της παρούσας µελέτης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
Σύµβασης να προσκοµίσει κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 
που θα αναλάβει τη φύλαξη του χώρου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά από συνεννόηση µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, να καταθέτει σ' αυτήν στο τέλος κάθε µηνός, ονοµαστική κατάσταση µε 
το προσωπικό που θα απασχολήσει τον επόµενο µήνα, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: 

� Να καταβάλλει στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα τις Ασφαλιστικές Εισφορές για το 
προσωπικό της καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης µε ευθύνη και έξοδα της, µη 
έχοντας η Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε σχέση µε το προσωπικό αυτό. 

� Να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζοµένους της. 
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� Να τηρεί το νόµιµο ωράριο και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλλεται η 
Σύµβαση. 

 

Εάν η αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ή η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του 
έργου διαπιστώσει παραβάσεις των όρων της παρούσης µελέτης κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, η Σύµβαση καταγγέλλεται. 

12. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

Απορρίπτονται   προσφορές   επιχειρήσεων   (κατασκευαστικών   ή   εµπορικών)   που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της �ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Κόστος τακτικού καθαρισµού και συνολική δαπάνη 

Χρηµατοδότηση: ΚΑ 02.10.6274 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ: 13,419.28 € 

 

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 
€/ΩΡΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Γραφεία, Μedia lab, παιδική βιβλιοθήκη, WC, 
κουζίνα, κοινόχρηστοι χώροι, φουαγιέ, 
δανειστικό τµήµα, κεντρικό κλιµακοστάσιο, 
αίθουσα σεµιναρίων, κεντρική είσοδος κτιρίου, 
ανελκυστήρες, αναγνωστήριο και πατάρι 
αναγνωστηρίου, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
εσωτερικοί και εξωτερικοί όλου του κτιρίου, 
περιβάλλων χώρος 

6 ώρες/ηµέρα 
(∆Ε-ΠΑ) 

1,506 

7.00 1 έτος 

2 Πάρκινγκ, διάδροµοι κυκλοφορίας, ράµπες 
εισόδου/εξόδου γκαράζ, αποθήκες, 
µηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, Η/Ζ, Μ/-Μ/Τ, 
υποσταθµός ∆ΕΗ καθώς και κοινόχρηστοι 
χώροι, Βοηθητικά κλιµακοστάσια, διάδροµοι, 
ηµιυπαίθριοι (Ισόγειο), ∆ιάδροµοι, 
ηµιυπαίθριοι (1ος όροφος), δευτερεύον 
κλιµακοστάσιο (Β΄ Υπόγειο) 

4 φορές/έτος επί 
των 

συγκεκριµένων 
τµ x 2 ώρες 

7.00 1 έτος 

3 
Βιβλιοστάσια ιστορικής συλλογής, 
συντηρητήριο, αποθήκες (Α΄ Υπόγειο) 

6 φορές/έτος επί 
των 

συγκεκριµένων τµ 
x 2 ώρες 

7.00 1 έτος 

4 Controlroom, ∆ιάδροµοι και πλαϊνά 
κλιµακοστάσια (Α΄ Υπόγειο) 

3 φορές/έτος x 2 
ώρες 

7.00 1 έτος 

5 

Αίθουσες συνεδριάσεων /εκδηλώσεων 
(αµφιθέατρο µε δωµάτιο ηχολήπτη) 

1 φορές/µήνας x 1 
ώρα και πριν & 
µετά από κάθε 
εκδήλωση από 

∆Ε-ΠΑ 

7.00 1 έτος 

6 Καθαριότητα και περιποίηση κήπου (κούρεµα 
γκαζόν) 

4 φορές/έτος x 1 
ώρα 

4 7.00 1 έτος 

7 Παράθυρα, µπαλκονόπορτες κ.λπ. µε 
υαλοπίνακες 

3 φορές/έτος x 12 
ώρες 

36 7.00 1 έτος 

      

  Σύνολο 1,546 7.00 1 έτος 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10,822.00 

ΦΠΑ 2,597.28 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13,419.28 

 

   
Ο Εισηγητής Η Προϊστάµενος �ιεύθυνσης  
18.05.2020 18.05.2020  
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