
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΜΗΝΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 16%) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Νεωρίων 2, 82100 Χίος 
ΤΗΛ:           22710 22770 
FAX:           22710 40344 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:   Παροχή υπηρεσιών για τον 
καθαρισµό των γραφείων, της χερσαίας 
ζώνης και της λιµενολεκάνης του Κεντρικού 
Λιµένα Χίου για χρονική διάρκεια 12 µηνών. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειµένου να καθορίσει το αντικείµενο του 
καθαρισµού των γραφείων, της χερσαίας ζώνης και της λιµενολεκάνης του Κεντρικού Λιµένα 
Χίου για χρονική διάρκεια 12 µηνών. 
 
Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 

1. Τον  καθαρισµό από τα σκουπίδια στο τµήµα της χερσαίας ζώνης του Κεντρικού Λιµένα 

Χίου (πεζοδρόµια, δρόµοι, παρτέρια κ.λ.π.) από το πράσινο φανάρι µέχρι το κόκκινο 

καθηµερινά καθώς και την οδό Κλ. Νενητούση και γενικότερα όλη η χερσαία ζώνη του 

κεντρικού Λιµένα Χίου, ενώ κατά τους θερινούς µήνες από 1η Ιουνίου έως και 1η 

Σεπτεµβρίου, ο καθαρισµός της χερσαίας ζώνης θα πραγµατοποιείται δύο φορές κάθε 

ηµέρα, µία πρωινή έως και τις 13:00 και µία απογευµατινή έως και τις 20:00. 

2. Τον καθαρισµό στα καλάθια απορριµµάτων της ζώνης του Λιµένα (να αδειάζουν από 

σκουπίδια και να αλλάζουν οι σακούλες καθηµερινά και να πλένονται κάθε 15 ηµέρες). 

3. Το πλύσιµο της ασφάλτου της χερσαίας ζώνης και επιµελή καθαρισµό των 

πεζοδροµίων της κεντρικής προκυµαίας, τα πεζοδρόµια στη νότια προκυµαία, το τµήµα 

διέλευσης των πεζών, δηλαδή από το κράσπεδο και σε πλάτος τριών µέτρων (εµβαδού 

1.006τ.µ.) και από την οικοδοµική γραµµή µέχρι το οδόστρωµα (εµβαδού 2.354 τ.µ.), έξι 

(6) φορές ετησίως και συγκεκριµένα την 1η Φεβρουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η 

Ιουνίου, την 1η Αυγούστου, την 1η Οκτωβρίου και την 1η ∆εκεµβρίου.  

4. Τον καθαρισµό όλης της Λιµενολεκάνης µε χρήση πλωτών µέσων, από επιπλέοντα 

απορρίµµατα κάθε Παρασκευή και εκτάκτως µετά από εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα 

µε όποια ανάγκη προκύψει.  

5. Τον καθαρισµό και την περιποίηση των παρτεριών που βρίσκονται κατά µήκος της 

οδού Νεωρίων και στην νότια προκυµαία του Κεντρικού Λιµένα Χίου (καθάρισµα από 

αγριόχορτα, πότισµα κ.λ.π.) την 15η ηµέρα του κάθε µήνα.  

6. Τον καθαρισµό των γραφείων και των χώρων υγιεινής του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Χίου (εµβαδού δαπέδων 119,67 τ.µ.) ως εξής: 

Μία φορά την εβδοµάδα καθαρισµός των γραφείων και των W.C. (σκούπισµα, 

σφουγγάρισµα, ξεσκόνισµα, άδειασµα και πλύσιµο των καλαθιών απορριµµάτων, 

πλύσιµο και απολύµανση των χώρων υγιεινής). 

∆ύο φορές το µήνα γενικός καθαρισµός όλων των θυρών (εµβαδού 56 τ.µ.) και των 

υαλοπινάκων (εµβαδού 58τ.µ.) της υπηρεσίας. (Συνολικού εµβαδού 114 τ.µ.) 

  

Συνολικά θα πραγµατοποιηθούν 600 ηµεροµίσθια στη διάρκεια των 12 µηνών είτε µε 

πλήρες ωράριο είτε µε ηµιαπασχόληση  ανάλογα µε τις ανάγκες του Λιµένα ως εξής: 

Ένα ηµεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης καθηµερινά και ώρες από 06:00-14:00 από 

∆ευτέρα έως Κυριακή. (365 ηµεροµίσθια). 

Κατά τους θερινούς µήνες (Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο) θα απασχολείται ένα επί πλέον 

άτοµο καθηµερινά µε πλήρες ωράριο. (92 ηµεροµίσθια).  
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Για το πλύσιµο και επιµελή καθαρισµό των πεζοδροµίων της κεντρικής προκυµαίας,  

από τσίχλες, ίχνη ελαστικών, στίµατα κ.λ.π. (60 ηµεροµίσθια). 

Τα υπόλοιπα 83 πλήρη ηµεροµίσθια θα πραγµατοποιηθούν σε 166 τετράωρα εργασίας. Αυτά  

θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης για το πλύσιµο των κάδων 

απορριµµάτων, τον καθαρισµό της λιµενολεκάνης από επιπλέοντα απορρίµµατα, την 

περιποίηση των παρτεριών, καθώς και έκτακτες περιπτώσεις καθαρισµού (π.χ. λάδια στο 

οδόστρωµα κ.λ.π). Το πλύσιµο των κάδων και η περιποίηση των παρτεριών θα γίνεται τις ώρες 

που εξυπηρετεί την ανάδοχο αφού προηγουµένως έχει ενηµερώσει τουλάχιστον µία εργάσιµη 

ηµέρα πριν την Υπηρεσία. Για τα επιπλέοντα απορρίµµατα καθώς και για έκτακτα περιστατικά 

θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατόν στο κάλεσµα της Υπηρεσίας. 

  

Οι παραπάνω εργασίες αναλύονται 600 εργατικά ηµεροµίσθια Χ 45,00 €  = 27.000,00 € 

Έξοδα για υλικά καθαριότητας  κ.λ.π                   =   8.000,00 € 

∆απάνη Φ.Π.Α.                                 35.000,00 Χ 16%     ~                        =   5.600,00 € 

Γενικό σύνολο                                                                                                             40.600,00 € 

 

Τα υλικά καθαρισµού που απαιτούνται (π.χ. σακούλες απορριµµάτων, σαπούνια, σκούπες 

κ.λ.π.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Όλες οι κρατήσεις καθώς και η ασφάλιση του προσωπικού θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερωθεί από την Υπηρεσία για τα όρια της χερσαίας ζώνης του 

Λιµένα Χίου. 

Το σύνολο του προϋπολογισµού των εργασιών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Λιµενικού 

Ταµείου Χίου. 

 

 

 

 

Χίος, 01 Ιουλίου 2015 

Ο συντάξας 

 

 

Παντελής Τσαγρής  
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Νεωρίων 2, 82100 Χίος 
ΤΗΛ:           22710 22770 
FAX:           22710 40344 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:   Παροχή υπηρεσιών για τον 
καθαρισµό των γραφείων, της χερσαίας 
ζώνης και της λιµενολεκάνης του Κεντρικού 
Λιµένα Χίου για χρονική διάρκεια 12 µηνών. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Σύµβασης  
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή 
υπηρεσιών για τον καθαρισµό των γραφείων, της χερσαίας ζώνης και της λιµενολεκάνης του 
Κεντρικού Λιµένα Χίου για χρονική διάρκεια 12 µηνών.». Λόγω δυσχερούς προµέτρησης, η 
εργασία θα προϋπολογιστεί µε ηµεροµίσθια µηχανηµάτων και   ηµεροµίσθια εργατών. 
H συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 40.600 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16% και θα χρηµατοδοτηθεί από Τακτικά Έσοδα, βαρύνοντας 
του συγκεκριµένους κωδικούς πιστώσεων µε τον τίτλο της παρούσης µελέτης. 
 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3463/2006. 
2. Του Ν. 2286/1995. 
3. Του Ν. 3731/08 
4. Του Π.∆. 28/80 
5. Του Ν. 3852/2010, 
6. του Π.∆. 60/2007 
7. Του ΕΚΠΟΤΑ. 
8. Του Ν. 3863/2010 άρθρο 68 
9. καθώς και σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγµάτων. 
 
Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Η εν λόγω εργασία αποβλέπει στον καθαρισµό των δρόµων , πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων της χερσαίας ζώνης του Λιµένα, από απορρίµµατα , φύλλα των 
δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίµµατα. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν 
κυρίως µε τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράµουν και µηχανήµατα για τις εργασίες 
καθαρισµών.    

Ο προγραµµατισµός των εργασιών καθαρισµού, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα αναφέρονται, η 
ηµεροµηνία,  και το προσωπικό που έλαβε µέρος στην εργασία. Το ηµερολόγιο θα 
υπογράφεται από τον ανάδοχο και από µέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών του ∆.Λ.Τ. 
Χίου. 

Λόγω δυσχερούς προµέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί µε ηµεροµίσθια 
µηχανηµάτων και   ηµεροµίσθια εργατών.  

Στην τιµή των ηµεροµισθίων συµπεριλαµβάνονται: 
� Για το ανθρώπινο δυναµικό (εργάτες), συµπεριλαµβάνοντα τα έξοδα ασφάλισης 

τους στον ασφαλιστικό φορέα τους.   
� Στην τιµή περιλαµβάνονται, τα εργαλεία (σκούπες, φαράσια, φτυάρια κλπ.),  και οι 

πλαστικοί σάκοι που θα απαιτηθούν.    
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� Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη µεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεση τους σε επιτρεπόµενη από 
την Υπηρεσία θέση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και να λαµβάνει όλα τα µέτρα 
προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος 
έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε 
παρακείµενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, του προσωπικού και  των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούµενη 
εργασία.   
 
Άρθρο 4ο  – Οικονοµικά Στοιχεία Προσφορών 
Τα συµβατικά στοιχεία των εργασιών είναι: 
(α)   Η Τεχνική Περιγραφή  
(β)   Ο Προϋπολογισµός  
(γ)   Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 5ο  - Εγγυητικές – Τρόπος πληρωµής – Ρήτρες  
Για την υπογραφή της συµβάσεως θα προσκοµιστεί εγγυητική επιστολή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα 
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγυητική θα αφορά την καλή και 
πιστή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος µετά την 
παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) 
µήνες. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά την οριστική παραλαβή των 
εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την 
ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν. 
Η πληρωµή µπορεί να γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών.  
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της 
ορισθείσης προθεσµίας (σύµβαση - έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας) υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στο ∆.Λ.Τ.Χ. σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις 
στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως εκτέλεσης της συγκεκριµένης 
εργασίας. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση 
καλής εκτελέσεως του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 6ο – Χρόνος εκτελέσεως της εργασίας  
Ο Ανάδοχος κατόπιν προσκλήσεως από την Υπηρεσία, θα πρέπει εντός δέκα (10) ηµερών, να 
προσκοµίσει σχετική εγγυητική επιστολή και να υπογράψει την Σύµβαση εκτέλεσης της 
εργασίας. Η έναρξη των εργασιών ισχύει από της υπογραφής της συµβάσεως.  
Η διάρκεια της σύµβασης είναι από την υπογραφή της και για έξι µήνες. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο Χίου, διατηρεί το δικαίωµα, να διακόψει την σύµβαση όποτε κρίνει σκόπιµο, και να 
ενηµερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί, µε την απόφαση 
διακοπής της σύµβασης, χωρίς να εγείρει δικαιώµατα αποζηµίωσης.   
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να εκτελεί τις προγραµµατισµένες εργασίες καθαρισµού. Επίσης 
οφείλει να προβαίνει άµεσα στην εκτέλεση εντολών της Υπηρεσίας για έκτακτους καθαρισµούς 
περιοχών, και κοινοχρήστων χώρων.  
 
Άρθρο 7ο – Περιγραφή και είδος εργασιών 
‘Όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
Άρθρο 8ο – Καθυστερήσεις  
Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Χ. ή σε ανωτέρα βία η 
προθεσµία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 
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υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Χ., ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς 
αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης 
προθεσµίας, ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τµηµατικό προϋπολογισµό, δύναται να 
κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ολόκληρο του ποσό δε της 
εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του ∆.Λ.Τ.Χ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 9ο – Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές 
εντολές από την Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και να λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας 
για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείµενες 
ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.    
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, του προσωπικού και  των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούµενη 
εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήµανση και αποµάκρυνση σε ασφαλές σηµείο 
των µηχανηµάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία). 
Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αποκαταστήσει 
την βλάβη, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από της ειδοποιήσεως. 
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσιεύσεως, χαρτόσηµα, µελέτης και συµφωνητικού 
βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ΛΤ 
Χίου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις 
εργασίες σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.  
 
Άρθρο 10ο – Επίλυση διαφορών.  
Για θέµατα που τυχόν ανακύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα 
αντιµετωπίζονται και θα επιλύονται µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
Άρθρο 2 της παρούσης. 
 

Θεωρήθηκε  Χίος, 01-07-2015 
Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ. Χίου 

 
 

Μιχάλης Μπελέγρης 

 Ο  Συντάξας 
 
 

Παντελής   Τσαγρής 
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