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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

1.   ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΟΡΟΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

1.1. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 

ΥΩΡΟΤ  

 

Α. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη (ρώξνη αλακνλήο, γξαθεία, δηάδξνκνη, ζθάιεο, 

θιηκαθνζηάζηα - αλειθπζηήξεο, θνηλόρξεζηα απνρσξεηήξηα). 

 

1. ΓΑΠΔΓΑ- κία θνξά ηελ εκέξα  θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / ζθνχπηζκα θαη 

ζθνπγγάξηζκα κε πιηθά εγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε ηνπο  

 

2. ΔΠΗΠΛΑ- θαζεκεξηλά / μεζθφληζκα, κεληαίσο / πγξφο θαζαξηζκφο  

 

3. ΣΕΑΜΗΑ, ΠΑΡΑΘΤΡΑ- κεληαίσο / πγξφο θαζαξηζκφο κέζα-έμσ  

 

4. ΑΠΟΥΧΡΖΣΖΡΗΑ  

α) ΓΑΠΔΓΑ - θαζεκεξηλά  θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφ ζθνπγγάξηζκα κε λεξφ 

θαη απνιπκαληηθφ πγξφ  

β) ΣΟΗΥΟΗ - θαζεκεξηλά  / θαζαξηζκφο ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο θαη ηνπο 

ληπηήξεο κε απνιπκαληηθφ πγξφ  

γ) ΗΦΧΝΗΑ - εβδνκαδηαίσο / ξίςε δηαιχκαηνο / ριψξην 1 δηζθίν ζε 100 ml λεξνχ  

δ) ΝΗΠΣΖΡΔ -κία θνξά ηελ εκέξα θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφο θαζαξηζκφο / 

ριψξην 1 δηζθίν ζε 1 ιίηξν λεξνχ  

ε) ΛΔΚΑΝΔ -θαζεκεξηλά θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφο θαζαξηζκφο / ριψξην 1 

δηζθίν ζε κηζφ ιίηξν λεξνχ. 

 

4. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ- κία θνξά ην κήλα / θαζαξηζκφο κε λεξφ θαη 

θαηάιιειν απνξξππαληηθφ. Σα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα δελ απνιπκαίλνληαη κε 

απνιπκαληηθέο νπζίεο δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζνχλ ηνμηθνί αηκνί.  

 

5. ΠΑΝΗΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ, ΦΟΤΓΓΑΡΟΠΑΝΑ- κεηά απφ θάζε ρξήζε / βχζηζε, 

μέβγαικα, ζηέγλσκα / ριψξην 1 δηζθίν ζε 10 ιίηξα λεξνχ.  

 



 

Β. Απνζήθεο  

Θα γίλεηαη ζθνχπηζκα θαη πγξφ ζθνπγγάξηζκα θαζεκεξηλά. Οη απνζήθεο ησλ εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο (ρψξνη φπνπ θπιάζζνληαη ηα θαξφηζηα, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ) 

ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Οη απνζήθεο απηέο είλαη ρψξνη πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηδηαίηεξα πςειφ κνιπζκαηηθφ θνξηίν, δηφηη ηα θαξφηζηα θαζαξηζκνχ 

κεηαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  

 

Γ. Αθάιππηνη ρώξνη, πεδνδξόκηα, εμσηεξηθά πεξβάδηα, πξναύιηα, θξεάηηα, 

θσηαγσγνί, ζηόκηα θιηκαηηζκνύ, δαξηηληέξεο.  

Ζ παξνχζα κειέηε δελ αθνξά εμσηεξηθνχο ρψξνπο παξά κφλν εβδνκαδηαίν πιχζηκν ζηα 

παηάθηα εηζφδνπ.  

 

 

1.2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη απνξξνθεηηθά παληά δηαθφξσλ ρξσκάησλ (κπεδ, 

θίηξηλν, ξνδ) ηχπνπ vetex.  

1. θνπγγαξάθηα θαζαξηζκνχ αληηζηνίρσλ ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (καιαθφ, 

κέηξην, ζθιεξφ).  

2. θνπγγαξίζηξεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη αληίζηνηρα θνληάξηα.  

3. άξσζξα μεξνχ θαζαξηζκνχ (ζθνχπεο)θαη αληίζηνηρα θνληάξηα. 

4. Φαξάζηα.  

5. Καζαξηζηήξεο πεξζίδσλ.  

6. Ταινθαζαξηζηήξεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ κε ηα εμαξηήκαηα ηνπο.  

7. Φεθαζηήξεο.  

8. Γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ δηαθφξσλ ρξσκάησλ.  

9. Μηθξνχο θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 10 ιίηξσλ.  

10. Απνξξππαληηθφ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, απνξξππαληηθφ ηδακηψλ, απνξξππαληηθφ θαη 

απνιπκαληηθφ εηδψλ πγηεηλήο, ελψζεηο ρισξίνπ θαη ριψξην ζε δηζθία, ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ (καχξεο) κεγάιεο θαη κηθξέο, νη νπνίεο θέξνπλ απαξαηηήησο ηαηλίεο 

πεξίδεζεο. Όια ηα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά ζα έρνπλ εηηθέηα ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε δξαζηηθή νπζία θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζην 

δηάιπκα.  

11. Καξφηζη θαζαξηζκνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα μεζθφληζκα θαη πγξφ ηξίςηκν, κε 

ζθειεηφ απφ ρξσκησκέλν κέηαιιν ην νπνίν ζα δηαζέηεη 2 θνπβάδεο κε ηα αληίζηνηρα 

παληά θαζαξηζκνχ, δειαδή κπεδ παληά γηα ηνλ θαζαξηζκφ επίπισλ, γξαθείσλ, πνξηψλ 

θαη θίηξηλα παληά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ληπηήξσλ θαη ινπηήξσλ θαη ξνδ παληά γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ κφλν ησλ ιεθαλψλ ησλ απνρσξεηεξίσλ. Σν θαξφηζη ζα δηαζέηεη επίζεο βάζε 

γηα ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κε θαπάθη κπιε γηα ηα θνηλά απνξξίκκαηα.  

12. Γηπιφ ηξνρήιαην θαξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο κε βάζε θαη ρεξνχιη απφ ρξσκησκέλν 

κέηαιιν, ην νπνίν ζα δηαζέηεη δχν θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 25 ιίηξσλ κε πξφζζεηε 

πξέζα ζηπςίκαηνο. ηνλ έλα θνπβά ζα ππάξρεη ην δηάιπκα πιηθνχ θαζαξηφηεηαο θαη 

ζηνλ άιιν θνπβά θαζαξφ λεξφ γηα ην μέπιπκα ηεο ζθνπγγαξίζηξαο.  

13. Πηλαθίδεο δαπέδνπ κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΟΥΖ ΒΡΔΓΜΔΝΟ ΠΑΣΧΜΑ»  



14. Ζιεθηξηθή ζθνχπα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 1.200 Watt, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ 

15. Πηεζηηθφ κεράλεκα λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ ππφ πίεζε φπσο παηάθηα 

εηζφδνπ  

16. Σα κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ 

άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αζφξπβα. ε 

πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε. 

Γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο ε ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ  είλαη 

ππνρξεσκέλε λα παξέρεη θαηάιιειν ρψξν απνζήθεπζεο. 

 

1.3. ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  
 

Ο Δπφπηεο Παξαθνινχζεζεο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 

εξγνιάβνπ αιιά θαη νη νξηζκέλνη αξκφδηνη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ εθ κέξνπο ηεο ΓΔΤΑΑ  

έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ν θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε όισλ ησλ 

ρώξσλ εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. 

  

 Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο απαγνξεχεηαη λα αγγίδεη κε ηα γάληηα νπνηαδήπνηε 

αληηθείκελα άζρεηα κε απηά πνπ θαζαξίδεη εθείλε ηε ζηηγκή (ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο, πξνζσπηθά αληηθείκελα θ.ι.π.).  

 Ζ δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζπληζηάηαη λα αξρίδεη πάληα απφ 

ηνλ ιηγφηεξν αθάζαξην ρψξν πξνο ηνλ πεξηζζφηεξν αθάζαξην ρψξν. Σα 

απνρσξεηήξηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζην ηέινο .  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δεζηνχ λεξνχ ζηνπο θνπβάδεο ζθνπγγαξίζκαηνο.  

 Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε απνξξππαληηθνχ θαη απνιπκαληηθνχ ζηνλ ίδην θνπβά 

(π.ρ. θαζαξηζηηθφ δαπέδνπ θαη ρισξίλε). Ζ δξάζε ηνπ ελφο εμνπδεηεξψλεη ηε 

δξάζε ηνπ άιινπ.  

 ηνλ έλα θνπβά ζα ππάξρεη δηάιπκα απνξξππαληηθνχ θαη ζηνλ άιιν θαζαξφ 

λεξφ. Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα εκβαπηίδεηαη ζηνλ θνπβά κε ην απνξξππαληηθφ, ζα 

γίλεηαη ην ζθνπγγάξηζκα θαη ζα εκβαπηίδεηαη ζηνλ θνπβά κε ην θαζαξφ λεξφ θαη 

ζα μεπιέλεηαη. Καηφπηλ ζα γίλεηαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν λεξφ θαη ην 

δηάιπκα απνξξππαληηθνχ ζα αιιάδνληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ άιινπ ρψξνπ.  

 Μεηά ην ζθνπγγάξηζκα ζα ηνπνζεηείηαη ζην δάπεδν ε πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε 

«ΠΡΟΟΥΖ ΒΡΔΓΜΔΝΟ ΠΑΣΧΜΑ ».  

 Απαγνξεχεηαη ε μεξή ζάξσζε (κε ζθνχπεο) ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

ησλ θηηξίσλ (εθηφο απφ ηα ιεβεηνζηάζηα). Ζ ζάξσζε ζα γίλεηαη κφλνλ κε 

ειεθηξηθή ζθνχπα. Πξψηα γίλεηαη θαζαξηζκφο κεηά μέπιπκα - ζηέγλσκα θαη 

ηέινο απνιχκαλζε. 

 Οη ζθνπγγαξίζηξεο, ηα παληά θαη ηα γάληηα ζα θαζαξίδνληαη πάληα κεηά ηε ρξήζε 

ηνπο. Θα πιέλνληαη κε δεζηφ λεξφ θαη απνξξππαληηθφ, ζα μεπιέλνληαη θαιά, ζα 

βπζίδνληαη ζε δηάιπκα ρισξίλεο 5% θαη ζα ζηεγλψλνληαη. Γελ ζα δηαηεξνχληαη 

πνηέ πγξά.  

 Θα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο παληψλ θαη 

γαληηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θαη αληηθεηκέλσλ. Οη 

ζθνπγγαξίζηξεο ζα είλαη επίζεο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ή αλ είλαη ηνπ ηδίνπ, ηα 

θνληάξηα ζα είλαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ή καξθαξηζκέλα .  



 Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο (ζθνπγγαξίζηξεο, παληά) ζα αλαλεψλνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν εξγνιάβν ππνρξεσηηθά θάζε κήλα, ή ην αξγφηεξν θάζε δχν κήλεο. Ζ 

αλαλέσζε ζα γίλεηαη ζπρλφηεξα αλ απηφ απαηηεζεί.  

 Σα θαξφηζηα θαζαξηφηεηαο θαη νη θνπβάδεο ζα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξά.  

 Απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε ησλ θαξνηζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε εηζφδνπο 

θιηκαθνζηαζίσλ θαη εμφδνπο θηλδχλνπ, ζε απνρσξεηήξηα θαη πξνζαιάκνπο 

απηψλ. Πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο θαη ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο ζε ρψξν πνπ 

έρεη νξηζζεί εηδηθά γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο.  

 Σα απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά  θαη φπνηε άιινηε απαηηεζεί. Σν 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη ηα θνηλά αζηηθνχ ραξαθηήξα 

απνξξίκκαηα ζε καχξεο ζαθνχιεο πνπ ζα θέξνπλ ηαηλίεο πεξίδεζεο θαη ζα ηα 

κεηαθέξεη ζην ρψξν απνθνκηδήο.  

 Σα θαιάζηα απνξξηκκάησλ ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ζα πιέλνληαη θάζε δεχηεξε 

εκέξα θαη ζα απνιπκαίλνληαη κία θνξά ην κήλα. Σα θαξφηζηα θαζαξηφηεηαο ζα 

πιέλνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (κέξα παξά κέξα), νη 

δε ξφδεο ηνπο, θάζε κέξα.  

 Όια ηα απαξαίηεηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο:  

 Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα,  

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ 

θαη Καζαξηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο.  

 Σα πξντφληα απνιχκαλζεο λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ θαη λα θέξνπλ αξηζκφ αδείαο θπθινθνξίαο ηνπο. Να θέξνπλ ζήκαλζε 

CE.  

 Να ηεξνχλ πξφηππα πνηφηεηαο θαη λα είλαη σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπο 

πηζηνπηζηνπνηεκέλα θαηά EN ISO 9001.  

 φια ηα πξντφληα λα κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 

βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο 

ΓΔΤΑΑ.  

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε – 

δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπο.  

 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

λφκνπ 3863/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην αξ. 22 ηνπ Ν4144/13, 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην κε πνηλή απνθιεηζκνχ, εθηφο ησλ άιισλ, 

ηα εμήο:  

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.  

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη,  

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο 

απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ,  

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά θαη  



ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν.  

 

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ 

ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, 

νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. Δπηζεκαίλνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο γηα 

ηελ αλαθνξά, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο φπσο απηέο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ζηελ παξνχζα 

κειέηε.  

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη βάζεη ηνπ Ν.4144/13 πνπ ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 68 ηνπ Ν3863/10 

πξνζηίζεηαη παξ. 2 σο έμεο:  

«2α) Οη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο εηαηξεηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν «Μεηξψν 

Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» πνπ ηεξείηαη 

ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο.  

β) Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 

εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε 

άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη 

ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,  

 

γ) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο 

ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο ιφγσ δηάπξαμεο 

ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. Χο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη 

ηδίσο: 

αα) Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη' εθαξκνγή ηεο π.α. 2063/Γ1 632/2011 ή 

νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» 

ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο,  

ββ) Ζ θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ παξφληνο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο,  

γγ) ε επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη' 

εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ 

(3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  



 

δ) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ  ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ 

πςειήο» ζνβαξφηεηαο.  

 

Οη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαζνξίδνληαη κε ειεχζεξε 

ζπκθσλία θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππνιείπνληαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κηζζνχ, ή 

εκεξνκηζζίνπ φπσο απηφ νξίδεηαη κε ην αξ.1 παξ.6 ηνπ Ν.4046/12, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε 

ηελ απφ 15/7/2010 Δ.Γ...Δ.  

 

Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ην έξγν θαη ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ 

νπνία ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ άηνκα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   

 

3.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  

 

Οη πξνζθέξνληεο κεηαμχ ησλ άιισλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

 

1.  Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο θάζε νκάδαο, ηα 

νπνία πξέπεη λα απαζρνιεί λφκηκα θαζψο θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο.  

2.  Βεβαίσζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ ή ηνπ ΓΔΜΖ.  

3.  Καηάινγνο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο αλαζέζεηο θαζαξηζκνχ πνπ 

ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ.  

4.  ε πεξίπησζε λένπ επηρεηξεκαηία πνπ δελ έρεη πξνυπεξεζία σο εξγνιάβνο 

κπνξεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε σο εξγαδφκελνο ζε ζπλαθή επαγγέικαηα γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν έηε κε ηελ ζρεηηθή δήισζε ηνπ εξγνδφηε ηνπ πεξί ηερληθψλ γλψζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηεο εξγαζία ηνπ.  

5.  Τπεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) 

Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ.  

6.  Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα αλαθέξνπλ ηα πιηθά 

θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ΔΟΦ θιπ. θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί.  

7.  Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα αλαθέξνπλ φηη έρνπλ 

ιάβεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ρψξσλ γηα ηνπο νπνίνπο αθνξά ν 

θαζαξηζκφο. 



8.  Πνηληθφ κεηξψν έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

4.  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ  

 

Ζ ηηκή ζα δνζεί κε κεληαίν αληάιιαγκα γηα φια ηα θηίξηα θαη ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιν 

ην ρξφλν ρσξίο θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  

1. Όιεο νη δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, 

φπσο ελδεηθηηθά νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο κηζζνδνζίαο (εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, επηδφκαηα θιπ. ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη θαζαξηζηψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

απφ ηνπ αλαδφρνπ)  

2. Ζ αμία ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ θαη  

3. Οη απνζβέζεηο ησλ απαηηνχκελσλ ηερλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ (κερ/ησλ, ζπζθεπψλ, 

εξγαιείσλ)  

4. Σα πάζεο θχζεο έμνδα θαη ηέιε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 Ο εξγνιάβνο δελ ζα έρεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα λα απαηηήζεη επαχμεζε ηνπ 

ηηκήκαηνο.  

 

Δηδηθόηεξα, ν εξγνιάβνο ζα πξνζδηνξίδεη ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ 

αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο ησλ (δεισζέλησλ ζην δηαγσληζκό) 

εξγαδνκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζεη ηα 

πξνϋπνινγηζζέληα πνζά.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

1. Οη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ θαη 

λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπο.  

2. Με ηελ πξνζθνξά ζα πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ηα είδε πιηθψλ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ζπλεξγείν.   

 

 

5.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

Ζ πιεξσκή ηεο εθάζηνηε δεδνπιεπκέλεο κεληαίαο ακνηβήο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

εξγνιήπηε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ, ζηελ νπνία ηεξείηαη ε 

ζχκβαζε, κεηά ην ηέινο θάζε κήλα απνινγηζηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξψην 

15λζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη 

κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

Α) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

Β) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ.  



Γ) Αληίγξαθν κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε ΓΔΤΑΑ.  

Γ) Αληίγξαθν Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (Α.Π.Γ.)  

Δ) θάζε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ην νπνίν ηπρφλ δεηεζεί απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο ΓΔΤΑΑ  

Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηξνπνπνηεζεί ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα λέα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, αξηζκφο Γελ. Μεηξψνπ, θ.ιπ.).  

ε αληίζεηε πεξίπησζε ε αληίζηνηρε πιεξσκή δελ ζα δηελεξγείηαη θαη αλ ην θαηλφκελν 

επαλαιεθζεί, ν εξγνιάβνο ζα θεξπρζεί ακέζσο έθπησηνο.  

 

6.  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ 

φπσο απηφ νξίδεηαη κε ην αξ.1 παξ.6 ηνπ Ν.4046/2012 ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηελ απφ 

15/7/2010 Δ.Γ...Δ., ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζην πξνζσπηθφ κε αληηθαηάζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άδεηα, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε πεξίπησζε δε, πνπ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ Αλάδνρν 

εηαηξεία, (άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν 

4144/2013. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην 

Γεκφζην γηα θάζε ηξίην.  

2.  Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή 

βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑΑ ή ζε 

νηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ 

(ηνπ αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

3.  Τπνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ (ν αξηζκφο ηνπ νπνίνπ ζα έρεη 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ζπκκεηνρήο) εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζην 

είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο 

ΓΔΤΑΑ  θαη ηνπο Γεκφηεο, θαη ην νπνίν λα ηεξεί πηζηά ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ.  



4.  Ζ ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη πιήξσο ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ εληφο ησλ ρψξσλ ηεο, φπνπ πξέπεη λα ηεξείηαη ηάμε θαη 

εζπρία. Σν πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα δέρεηαη αδηακαξηχξεηα νπνηνλδήπνηε 

έιεγρν ηπρφλ απνζθεπψλ ηνπ θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ.  

5.  Τπνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ επνπηεία 

ησλ επί κέξνπο θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ' απηφ ησλ ηπρφλ 

παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  

6.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ 

πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ, ησλ εξγαιείσλ, κεραληθψλ κέζσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

ηεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα εθηειεί επ' απηνχ ηηο νδεγίεο ηεο 

επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, θέξνληαο ηελ επζχλε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε εθαξκνγή 

ηνπο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο ή ζε ηξίηνπο. 

7.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Ζ δαπάλε 

γηα ηα αζθάιηζηξα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο κηζζφο, ηα επηδφκαηα αδείαο, δψξα 

Υξηζηνπγέλλσλ, θαη θάζε άιιε εηζθνξά πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εξγαζία, βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δελ επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αηχρεκα. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβαξπλζεί ε 

αλαζέηνπζα αξρή κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο 

θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε 

μέλε ηδηνθηεζία. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, θάζε 

δεκηά ή βιάβε πνπ εμαηηίαο ηεο ή ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζα ζπκβεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ.  

8.  Τπνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή 

εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

θαζ’ έθαζηνλ θηηξίσλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα έσο θαη ηνπ 50% ηεο κεληαίαο δαπάλεο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο 

πξάμεσο ή παξαιείςεσο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΤΑΑ, 



παξαθξαηνχκελε απφ ηελ κεληαία ακνηβή. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα 

δηπιαζηάδεηαη, θαη ε ΓΔΤΑΑ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ.  

9.  Ο θαζαξηζκφο ζα θαιχπηεη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, φπσο απηέο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ). Σν 

σξάξην παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηηο 

θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, ζα πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

πξντζηακέλε Γηνηθεηηθψλ  ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΑ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

απηνχ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ λα γίλνληαη ζε ψξεο 

φπνπ δε ζα παξεκπνδίδεηαη ή δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑΑ  

10.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ην νπνίν λα 

είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΔΣΔΑΜ.  

11.  Να αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

ην νπνίν ζα θξηζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΑ «σο αθαηάιιειν» (γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή 

γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν) κφιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά, απφ ηελ ΓΔΤΑΑ.  

12.  Να κελ απαζρνιεί ην πξνζσπηθφ ηνπ πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ παξά κφλνλ ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νπφηε βέβαηα νθείιεη λα θαηαβάιιεη (ζην ππεξσξηαθά 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ) αθέξαηεο ηηο θαηά λφκν απνδεκηψζεηο.  

13.  Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ 

ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.  

14.  Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ε ΓΔΤΑΑ δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα 

θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηνπ 

εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ.  

15.  Να δηαζέηεη επφπηε ππάιιειν γηα επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

αξκφδηνπο γηα ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνχ ελφο εθάζηνπ θηηξίνπ ηεο 

ΓΔΤΑΑ, πνπ έρνπλ νξηζζεί εηδηθά γηα ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ 

θηηξίσλ.  

16.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζή ηνπ, ζα 

ππνγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ.  



17.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρψξν πνπ ζα δνζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΑ  γηα ηελ θχιαμε ησλ πξαγκάησλ θαη 

πιηθψλ ηνπ.  

18.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη εγγπάηαη φηη ε εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή, 

επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο θαζαξηφηεηαο, φπσο απηνί 

νξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζαξηφηεηαο. Δίλαη ππεχζπλνο έλαληη ησλ 

Κξαηηθψλ Αξρψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα γηα φιν ην ρξφλν θαη γηα φιν ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ, θαη 

γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη θέξεη θάζε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ.  

19.  Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ ηνπ 

εξγνιήπηε πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη 

ελερπξίαζε νπνησλδήπνηε.  

 

7.  ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΚΤΡΩΔΙ  

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

Α)  Όηαλ ν αλάδνρνο δελ ηεξεί ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

Β)  ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.8 ησλ εηδηθψλ 

φξσλ, πεξί έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο.  

Γ)  ΄Όηαλ δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν4144/13, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη: «Όηαλ νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε 

απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, 

ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ 

δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Ζ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ εξγνιάβν γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ εξγνιάβνπ έθπησηνπ θαη πξφζζεηα επηθέξεη, απφ 



ην ρξφλν επηβνιήο ηεο δεχηεξεο θχξσζεο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελ ιφγσ εξγνιάβνπ απφ 

δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξεηο κήλεο κέρξη ηξία έηε, αλάινγα 

κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ηε ζπλεθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο πνπ 

απνθνκίδεη ν εξγνιάβνο, ζπλεπεία ηεο παξαβίαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φηαλ απηφ 

είλαη εθηθηφ, ηνπ βαζκνχ ηεο ππαηηηφηεηαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζίγνληαη 

θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. (Ν.3996/2011 ΦΔΚ 170 άξζξν 24 παξάγξαθνο 11)  

Γ)  Όηαλ ε ππεξεζίεο ή νη αξκφδηνη γηα ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο 

θάζε επί κέξνπο θηηξίνπ, δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

3863/2010 θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη.  

 

8.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εξγνιάβνο αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ ζε ππεξγνιάβν, 

ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο 

εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν, έλαληη ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ.  

 

9.  ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ  

 

Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εκπξφζεζκε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζεο απηήο, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί 

απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζηεί θαη 

απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ 

ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά.  

 

10.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ  

 

ηε ζχκβαζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν4144/13, εθηφο ησλ άιισλ φξσλ 



απηήο θαη ηα ζηνηρεία α" έσο ε' φπσο απηά δεηνχληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ησλ εηδηθψλ 

φξσλ «Οηθνλνκηθνί Όξνη πκκεηνρήο», θαζψο επίζεο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θίλδπλνπ.  

 

11.  ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΓΔΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Ζ ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: -είηε λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε κέξνο, 

ηκήκα, ησλ σο άλσ ρψξσλ κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο «αληίζηνηρνπο» (απφ άπνςε 

εκβαδψλ θαη απαηηήζεσλ θαζαξηζκνχ) -είηε λα αλαζέηεη λένπο ή λα αθαηξεί παιαηνχο 

ρψξνπο.  Οη κεηαβνιέο απηέο ζα δηελεξγνχληαη: - κε απιή έγγξαθε εληνιή πξνο ηνλ 

εξγνιάβν (7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο κεηαβνιήο) ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη: - 

ηφζν ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπο - φζν θαη ηα εκβαδά ησλ ρψξσλ κε 

αληίζηνηρε βέβαηα απμνκείσζε ηνπ εξγνιεπηηθνχ ηηκήκαηνο. ε πεξίπησζε αχμεζεο ή 

κείσζεο ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΑ ή ζε πεξίπησζε 

κεηαζηέγαζεο θάπνηνπ απφ ηα θηίξηα, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ειαρίζησλ απαηηνχκελσλ εκεξήζησλ σξψλ απαζρφιεζεο θαηά ρψξν κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη ακνηβέο. Ζ νξζή, πιήξεο θαη πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα πηζηνπνηείηαη ζπλερψο απφ ηνλ αξκφδην 

γηα ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ζε θαζέλα επί κέξνπο θηίξην θαη νη 

παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ ζα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπίζεο ε νξζή, πιήξεο θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ ζα ειέγρεηαη πεξηνδηθψο θαη απφ επηηξνπή ε νπνία ζα 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ.   

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
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