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Ημερομηνία 16-2-2022

Email :douka@veria.gr

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου
στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου
Βέροιας .
Με την αρ. 6057/12/11/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας εγκρίθηκε η τροποποίηση της πράξης : «Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» με κωδικό
ΟΠΣ 5000855 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020. Με την
ανωτέρω απόφαση ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31-12-2023.
Αντικείμενο είναι η υπηρεσία καθαρισμού του χώρου στέγασης του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

το οποίο

στεγάζεται στον 1ο όροφο , στην οδό Καπετάν Άγρα 3Α.
Το παραπάνω κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 86,00 τ.μ. περίπου και αποτελείται
από τουαλέτα, κουζίνα, δύο γραφεία, σαλόνι, χωλ, μικρή αποθήκη και δύο μπαλκόνια.
Απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού
Το παραπάνω κτίριο θα καθαρίζεται δύο φορές τη βδομάδα και συγκεκριμένα:


Αποκομιδή

απορριμμάτων,

αλλαγή

πλαστικής

σακούλας

στα

καλάθια

απορριμμάτων.


Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων και επίπλων.



Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.



Πλύσιμο με απολυμαντικό υγρό των ειδών υγιεινής ( λεκάνης wc , νιπτήρων
κλπ).



Καθαρισμός των καθρεπτών.
Μία φορά το μήνα:



Καθαρισμός θυρών ( εσωτερικές και εξωτερική ).



Καθαρισμός τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



Εξωτερικός καθαρισμός των ντουλαπιών κουζίνας.
Μία φορά το εξάμηνο:



Πλύσιμο δοχείων απορριμμάτων μέσα και έξω.



Καθαρισμός εσωτερικών των ντουλαπιών κουζίνας.

Η αγορά των καθαριστικών – απολυμαντικών

που θα χρησιμοποιούνται , θα

βαρύνει τον ανάδοχο.
H ισχύς της σύμβασης θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 30-62023 (λήξη της πράξης).
-

Αριθμός των εργαζομένων που θ΄απασχοληθούν: (1) ένας .

-

Ημέρες και ώρες εργασίας : (2) δύο ώρες/ημερησίως για (2) δύο φορές την

εβδομάδα (16 ώρες τον μήνα).
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Επίσης εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας

περί

υγείας

και

ασφάλειας

των

εργαζομένων

και

πρόληψης

του

επαγγελματικού κινδύνου.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά (σε διαστήματα όχι μικρότερα του (1) μηνός)
κατόπιν προσκόμισης σχετικού παραστατικού .
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από «Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.60.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων του
Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ώρες /μήνα

μήνες

Κόστος
ανά ώρα

Ποσό

Υπηρεσίες Καθαριότητας
Έτος 2022
Έτος 2023

16
16

12
8,40
6
8,40
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

1.612,80
806,40
2.419,20 €

Φ.Π.Α. (24%)

580,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

2.999,81€

Μ.Ε.Δ.
Η Πρ/νη της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας – Πολιτισμού
Αναστασία Δούκα

