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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ύδρας», προϋπολογισμού 33.095,21€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες του, για διάρκεια δύο  (2) μηνών.

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς 
καθορίζονται από τις διατάξεις που ρητώς αναφέρονται στην διακήρυξη.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το αντικείμενο εργασίας (παροχής υπηρεσίας) του Αναδόχου περιλαμβάνει 

υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Ύδρας. Οι εργασίες αυτές 
περιλαμβάνουν:

 Χειρωνακτικός καθαρισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών, 
καθώς και περισυλλογή διασκορπισμένων απορριμμάτων. Ο καθαρισμός θα 
γίνεται από τους εργάτες καθαριότητας με τη χρήση ατομικών μέσων (σκούπες, 
κλπ.).

 Περισυλλογή απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικούς 
κάδους συλλογής ή βρίσκονται σε σακούλες που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη 
της οδού, με χρησιμοποίηση όνων. Η αποκομιδή θα γίνεται με τη χρήση όνων, 
καθώς και του ανάλογου προσωπικού (εργάτες καθαριότητας).

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του Ανάδοχου 

ορίζονται:
 όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, οι 

πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι θέσεις όπου βρίσκονται 
αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός τυποποιημένων κάδων 
απορριμμάτων.

 οι ακτές / παραλίες (Σπηλιά - Αυλάκι - παραλίες μεταξύ Βλυχού και Πλάκας 
Βλυχού), με προσωπικό καθημερινά.

 οι κύριες οδοί από το ύψος (α) Φαρμακείο Ραφαλιά, (β) Κατάστημα Λεμπέση 
Μπόκια, (γ) Κατάστημα ‘Ρόδι’ και (δ) Εστιατόριο ‘Caprice’ - Ξενοδοχείο ‘Amaryllis’, 
μέχρι την παραλία, κάθε 15 ημέρες κατά τη θερινή περίοδο.

 τα αλσύλλια και οι χώροι πρασίνου των οικισμών του Δήμου, όπου θα γίνεται 
καθαρισμός και καλλωπισμός τους.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τον καθαρισμό των 
κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις περιοχές και τις θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο 
Ύδρας.

3. ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ’ ελάχιστο 
και τα κάτωθι :

3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3.1.α Χειμερινή περίοδος

Κατά την χειμερινή περίοδο, δηλαδή την περίοδο 01/01/2017 έως 28/02/2017, ο 
Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το κάτωθι προσωπικό :

 Έναν (1) εργάτη καθαριότητας πλήρους (8-ωρης) απασχόλησης.

 Δεκατέσσερις (14) εργάτες καθαριότητας μερικής απασχόλησης.

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να απομακρύνει 
οποιονδήποτε υπάλληλο, ο οποίος αποδεικνύεται ακατάλληλος για τον σκοπό που 
απασχολείται. Η ανωτέρω απομάκρυνση θα γίνεται απροφασίστως μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ειδοποίηση του Αναδόχου.

3.2 ΜΕΣΑ
Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος 

πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον και τα κάτωθι :

 Έξι (6) ημιόνους για την αποκομιδή απορριμμάτων.

 Τον εξοπλισμό ατομικής υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων (φόρμες, 
γάντια, μπότες, κλπ.).

 Σακούλες, σκούπες,  κλπ. μέσα για τον χειρωνακτικό καθαρισμό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ομοιόμορφη εμφάνιση του προσωπικού 
του, που θα φέρει τα διακριτικά του Δήμου και του ιδίου.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος να σιτίζει και να φροντίζει τα ζώα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η επόμενη ημέρα από την ημερομηνία 

υπογραφής της, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο 
ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις οριζόμενες εργασίες καθαριότητας κάθε 
ημέρα, ακόμη και κατά την διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

Ύδρα, Δεκέμβριος 2016

Ο Συντάξας

Μιχαήλ Παπαχατζής

Προϊστ. Οικονομικής Υπηρεσίας



3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αριθ. 172/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών 
Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ύδρας» ανέρχεται σε 33.095,21 € (με τον 
Φ.Π.Α.), θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ύδρας και θα βαρύνει τονΚ.Α 
20.6279.0001

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

1.α Μισθοί βάση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Έγγαμος Άγαμος
Μισθός Πλήρους (αργίες & Σ/Κ)

Μικτές αποδοχές 755,00
Εργοδοτικές εισφορές 212,99 
Μηνιαίο σύνολο 967,99 €/μήνα

Μισθός Μερικής (αργίες & Σ/Κ)
Μικτές αποδοχές 452,00 372,00
Εργοδοτικές εισφορές 127,51 104,94
Μηνιαίο σύνολο 579,51 476,94€/μήνα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ _ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

8-ωρο (αργίες & Σ/Κ) 4-ωρο (αργίες & Σ/Κ)
Προσωπικό χειμερινής περιόδου άτομα μισθοί (€/μήνα) άτομα μισθοί (€/μήνα)
Έγγαμος 1 967,99 7 4.056,56
Αγαμος 0 0,00 7 3.338,59
Σύνολο Α1 1 967,99 14 7.395,15

Δώρα και Επιδόματα 12-ΜΗΝΟ
14 εργάτες μερικής (4-ωρο) 14.790,03
1 εργάτης πλήρους (8-ωρο) 1.935,98 ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΕΣ

16.726,01 1.393,83 2.787,67 €/μήνα

Περιγραφή εργασιών €/μήνα Μήνες Κόστος
Προσωπικό χειμεριν. Περιόδου 

(ΙΑΝ_ΦΕΒΡ_2016) 8.363,14
2

16.726,28
Δώρα και Επιδόματα 2 2.787,67
Χρήση & συντήρηση 6 όνων 1.500,00 2 3.000,00
Σακούλες, αναλώσιμα, στολές, κ.λπ. 550,00 2 1.100,00
Διοικητικό-λειτουργικό κόστος 1.537,87 2 3.075,74

ΣΥΝΟΛΟ: 26.689,69
ΦΠΑ 24%= 6.405,52
Γεν. Σύνολο= 33.095,21

Παραλαβή Υπηρεσιών

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται 
από τη σύμβαση.

Ύδρα, Δεκέμβριος 2016

Ο Συντάξας

Μιχαήλ Παπαχατζής
Προϊστ. Οικονομικής Υπηρεσίας
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αριθ. 172/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας
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