
                                                                        

         
 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.   15 
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                       ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

                    Καθαρισµός και φύλαξη των µοκετών  των Σχολείων 
                    του ∆ήµου Νέας Ιωνίας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

                                 
            Κωδικός CPV :  90910000-9  µε τίτλο : Υπηρεσίες Καθαρισµού 

 
                                                                                                                                                  
                     ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

                                                               Άρθρο 10 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ετήσια εργασία καθαρισµού και φύλαξης των 
µοκετών  των  κατωτέρω Σχολικών Κτιρίων  του ∆ήµου Νέας  Ιωνίας : 
 
                                                         ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 
1) 1ο Νηπιαγωγείο  – Γρηγορίου Ε & Ικαρίας – Τηλέφωνο: 210-2798846 
2) 2ο & 13ο Νηπιαγωγεία –Λευκωσίας 5 & Αγ. Λαύρας –Τηλ: 210-2795922 2754486 
3) 4ο Νηπιαγωγείο – Ικονίου 12 & Μακεδονοµάχων –  Τηλέφωνο: 210-2799786 
4) 5ο & 15ο Νηπιαγωγείο – Πλατεία Τσαλδάρη –Τηλέφωνο: 210-2754570 & 2792941 
5) 6ο Νηπιαγωγείο – ∆έρκων 24 – Τηλέφωνο: 210-2778713 
6) 7ο Νηπιαγωγείο- Τάκη Σινοπούλου  2 –Τηλέφωνο: 210-2530928 
7) 8ο & 12ο  Νηπιαγωγεία–Κιλκίς & Μετρών 1–Τηλέφωνο: 210-2758986 &2756036 
8) 9ο Νηπιαγωγείο – Κιρκίνης & Υδρας –  Τηλέφωνο: 210-2758779 
9) 11ο Νηπιαγωγείο – Σόλωνος 38– Τηλέφωνο: 210-2759728 
10) 14ο Νηπιαγωγείο – Οµορφοκκλησιάς & Τυρολόης – Τηλέφωνο: 210-2752728 
11) 16ο Νηπιαγωγείο – Αλσουπόλεως 42  –  Τηλέφωνο: 210-2755771 
12) 23ο Νηπιαγωγείο – Αντιγόνης & Ισµήνης  –  Τηλέφωνο: 210-2725266 
13) 3ο & 19ο & 22ο Νηπιαγωγεία- Μουταλάσκη 47-Τηλ: 210-2775344 & 210- 2777889 
 
 
                                                      ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 
1) 1ο ∆ηµοτικό – Κρήτης 77 - Τηλέφωνο: 210-2799029 
2)  3ο ∆ηµοτικό  –  Ρήγα Φεραίου 5 – Τηλέφωνο: 210-2799106 
3) 10ο ∆ηµοτικό  –  Τήνου & ∆ωδεκανήσου – Τηλέφωνο: 210-2791011 
                                 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 4340 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 
24%.  
Η δαπάνη για την εργασία αυτή θα καλυφθεί από τις οικονοµικές επιχορηγήσεις που 
λαµβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τις ετήσιες λειτουργικές  ανάγκες. 
 

Άρθρο 20 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 ,του 
άρθρου 50 του Νοµου 4782/2021  και του Νόµου 3463/2006  και   ο ανάδοχος θα αναδειχτεί 
κατόπιν ∆ηµοπρασίας µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 



 

 
Άρθρο 30 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος  ο ανάδοχος θα κληθεί 
για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση 
υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία . 
Η σύµβαση θα είναι ετήσια & θα ισχύει από την ηµέρα που θα υπογραφεί το 
Συµφωνητικό.    

Άρθρο 40 
Ο Ανάδοχος θα προβεί  στον καθαρισµό και την φύλαξη των µοκετών  των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης . 
 
Εκτός από τον άπαξ καθαρισµό και την φύλαξη του συνόλου των µοκετών  των σχολείων 
ο ανάδοχος οφείλει καθ όλη την διάρκεια της ετήσιας σύµβασης και σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης  ( κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης ) να προσέλθει  να παραλάβει και  
να καθαρίσει τυχόν βρώµικες µοκέτες  και στην περίπτωση αυτή θα εκδώσει ξεχωριστό 
τιµολόγιο µε τιµές χρέωσης ακριβώς ίδιες µε τις τιµές που προσέφερε στην οικονοµική 
του προσφορά.   
 

Άρθρο 50 
Ο ανάδοχος για την εργασία καθαρισµού θα  εκδώσει  τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών το 
οποίο θα παραδοθεί και θα εξοφληθεί  από την Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 7ο 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από 
µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές & κατά 
τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως  ισχύουν.       
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     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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                     ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Η παρούσα αφορά την εργασία καθαρισµού και φύλαξης των µοκετών  στα σχολικά 
κτίρια που περιγράφονται  στο άρθρο 1 της παρούσης µελέτης : 
 
α) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να καταβάλει  την αξία των εξόδων για τα χηµικά και  
καθαριστικά µέσα που είναι απαραίτητα  για τον καθαρισµό και την συντήρηση 
των µοκετών . 
 
β) Ο ανάδοχος θα καταγράψει υποχρεωτικά σε αναλυτικό και λεπτοµερή πίνακα  
τα στοιχεία ( είδος υφάσµατος , χρώµα µέτρα και τετραγωνικά ) των µοκετών  
κάθε σχολικού κτιρίου . 
Ο ανωτέρω αναλυτικός πίνακας θα συνοδεύει υποχρεωτικά το τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών και θα παραδοθεί χωρίς καµιά επιπλέον χρηµατική επιβάρυνση στην 
Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 
γ) Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί δικά του µηχανήµατα και προσωπικό και θα 
καλύπτει υποχρεωτικά την µισθοδοσία , τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις  του 
προσωπικού που απασχολεί. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ  
           ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενδεικτική 
Ποσότητα 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρισµός  µοκετών   ∆ηµοτικών Σχολείων  & Νηπιαγωγείων 
 

1000 m2  3,50 € / m2 3500 

  Φ.Π.Α 
24% 

 
840 

  Γενικό 
Σύνολο 

 
4340 
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