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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ
CPV

Ηράκλειο, 2442
Αριθ. Πρωτ. : 17/09/2018

ΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ
4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
Ανάδειξθ ςυνεργείου κακαριότθτασ με Διαπραγμάτευςθ
Χαμθλότερθ τιμι
01/10/2018 Ημζρα Δευτζρα ώρα 12:00 μμ
ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ & ΤΟΜΕΩΝ ΡΟΛΘΣ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΕΓΑΦΕΣ

90910000-9
Θ διενζργεια ανάδειξθσ ςυνεργείου κακαριότθτασ κα
γίνει με παραχϊρθςθ κατ αποκλειςτικότθτα του
δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε Κοινωνικοφσ
Συνεταιριςμοφσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) του
Ν. 2716/1999
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

5431,20

ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ

120 Θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

153

Κ.Α.Ε.

0845

Α/Α ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

2442

ΑΔΑAΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

65ΝΩΟ1Ρ-75Λ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ

18REQ003695890
ΚΑΑΓΙΑΝΝΑΚΘ ΜΑΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΗΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΡΘΟΥΝΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΛΟΙΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
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Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για Ανάδειξθ
ςυνεργείου κακαριότθτασ με Διαπραγμάτευςθ : Ρροςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προφορά για τα υπό προμικεια είδθ, ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

90910000-9

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΙΟΥ & ΤΟΜΕΩΝ ΡΟΛΘΣ
ΘΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΗΝΕ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Τ Φ.Π.Α

6

5431,20

Υπόδειγμα Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ & ΣΟΜΕΩΝ ΠΟΛΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

ΜΗΝΕ

Σιμι ανά
μινα
χωρίσ
ΦΠΑ

υνολικι
τιμι είδουσ
χωρίσ

ΦΠΑ

ΦΠΑ υνολικι
τιμι
είδουσ

Παρατθρ
θτιριο
Σιμών
ΕΠΤ τθν
…………..
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ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Ρ.Δ.
118/07, μζχρι τθν 01/10/2018 Θμζρα Δευτζρα ϊρα 12:00 μμ ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.Κ. 71110) και κα απευκφνονται
ςτθν αρμόδια επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρ. 36/29-12-2016/ κζμα ΕΘΔ
2Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ, 4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ,
Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.Κ. 71110.
 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 153/06-09-2018 και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
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3.

4.

5.

6.

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ.
Στθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
Η μειοδοςία γίνεται κατ’ είδοσ, με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι και οι προςφζροντεσ
προμθκευτζσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται ςτθν ανωτζρω κατάςταςθ των ειδών/υλικών.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ
Ε.Ρ.Υ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). Σε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
Χρόνοσ παράδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα που ακολουκεί
. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ
διλωςθ του παραρτιματοσ.
•Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
•Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :
οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
o Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ
(Α.Ε.)
o Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.
Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων θ Υπεφκυνθ Διλωςθ επιςυνάπτεται τθσ παροφςθσ.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμόδιο προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται
με φαξ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Ρ.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27, 28, 32,33 και
34 του ΡΔ 118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Τα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφον οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
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Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , ςτθν διαδικτυακι
πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr , κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr.

Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
4θσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ

ΗΕΑΚΘ ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΑΤΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
1. Γενικόσ κακαριςμόσ όλων των εγκαταςτάςεων των κτιρίων (γραφεία, διάδρομοι, χϊροι αναμονισ,
κλιμακοςτάςια, ανελκυςτιρεσ, λουτρά, τουαλζτεσ, Επιχειρθςιακό Κζντρο, αίκουςεσ διδαςκαλίασ,
(ΕΚΤΟΣ των ανιχνευτϊν πυραςφάλειασ και αεραγωγϊν κλιματιςμοφ, που γίνεται παρουςία τθσ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ).
2. Υαλοπίνακεσ κτιρίων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ
1. Κοινόχρθςτοι χώροι
Α. Λουτρά, τουαλζτεσ
Β. Κλιμακοςτάςιο
Γ. Διάδρομοι - Χϊροι αναμονισ
Δ. Ανελκυςτιρασ
Α. Λουτρά – Σουαλζτεσ (W.C.)
1. Κακαρίηονται μζςα - ζξω οι λεκάνεσ και τα καπάκια των τουαλετϊν και απολυμαίνονται με ειδικό
υγρό.
2. Κακαρίηονται οι νιπτιρεσ, οι βρφςεσ.
3. Κακαρίηονται τα ουρθτιρια.
4. Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ.
5. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό.
6. Κακαρίηονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν ρφπουσ.
7. Συμπλθρϊνεται το χαρτί τουαλζτασ, ςαποφνι και γεμίηονται οι πετςετοκικεσ.
Β. Κλιμακοςτάςιο
Το κλιμακοςτάςιο κακαρίηεται μία φορά τθν θμζρα.
1. Σκουπίηεται
2. Σφουγγαρίηεται
Γ. Διάδρομοι – Χώροι αναμονισ
1. Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό.
2. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάιλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται.
3. Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι
βάςεισ των καναπζδων.
Δ. Ανελκυςτιρασ
1. Σκουπίηεται και ςφουγγαρίηεται το δάπεδο με νερό και απολυμαντικό υγρό.
2. Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ με ςπρζι
3. Κακαρίηονται και απολυμαίνονται πόρτεσ, χειρολαβζσ, διακόπτεσ και ο εςωτερικόσ χϊροσ
ανελκυςτιρα.
2. Κακαριςμόσ Γραφείων και Σθλεφωνικοφ Κζντρου
Ο Κακαριςμόσ όλων των Γραφείων και Τθλεφωνικοφ Κζντρου του κτιρίου κα διενεργείται
κακθμερινά εκτόσ Σαββάτου και Κυριακισ.
1. Ξεςκονίηονται τα: ζπιπλα γραφείων, τθλζφωνα, ςϊματα κερμάνςεωσ, βιβλιοκικεσ, Θλεκτρονικοί
υπολογιςτζσ, χωρίσ να ανακατεφονται τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ.
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2. Σκουπίηονται τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται
τα ςτίγματα.
3. Κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων, τα χεροφλια των ντουλαπιϊν και οι πόρτεσ.
4. Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάιλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται.
5. Σκουπίηονται τα δάπεδα και μετά ςφουγγαρίηονται.
6. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςτα κακίςματα κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ.
3. Αίκουςεσ διδαςκαλίασ
1. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και ο κακαριςμόσ των γραφείων.
5. Κοιτώνεσ ιατρών
1. Σφμφωνα με το πρόγραμμα επίςκεψθσ των ςυγκεκριμζνων κτιρίων.
2. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και ο κακαριςμόσ των γραφείων και κα
αλλάηονται τα κλινοςκεπάςματα.
6. Τπόγειο (ΒΟΤΣΕ)
Κακαρίηεται μια φορά τθν εβδομάδα οι κοινόχρθςτοι χϊροι όπωσ περιγράφεται παραπάνω για
(γραφεία, διάδρομοι).
7. Εξωτερικοί χώροι
Σαν εξωτερικοί χϊροι εννοοφνται : «Ο Αφλειοσ χϊροσ μπροςτά από το κτίριο του ΕΚΑΒ. Γίνεται
αποκομιδι απορριμμάτων. Σκοφπιςμα και πλφςιμο κατά περίςταςθ, ςυγκζντρωςθ απορριμμάτων
από το δάπεδο και τα δοχεία κακαριότθτασ και απομάκρυνςθ τουσ.
8. Ωράριο κακαριότθτασ
Στισ 08.30 π.μ. κακθμερινά κα διενεργείται ο κακαριςμόσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ :
Κακαριςμόσ Κτιρίου Βοφτεσ (Υπόγειο, Ιςόγειο, 1οσ Προφοσ, Αφλειοι χϊροι) όπωσ περιγράφεται
παραπάνω.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ :
1. Κακαριςμόσ τηαμιϊν εςωτερικά, με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται τα
ςτίγματα.
2. Απολφμανςθ των τοίχων των λουτρϊν μα αντιςθπτικό.
3. Κακαριςμόσ τομζων( ΣΥΝΕΓΕΙΟ - ΡΑΓΚΘΤΙΟ – ΟΛΘ ΑΛΙΝΑΝΑΣΣΟ – ΚΝΩΣΣΟΥ- ΧΕΣΟΝΘΣΣΟΣ)
όπωσ περιγράφεται παραπάνω για (γραφεία – διάδρομοι).
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ :
1. Κακαριςμόσ των τηαμιϊν του κτιρίου εξωτερικά και εςωτερικά με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και
χαρτί, για να αποφεφγονται τα ςτίγματα.
2. Κακαριςμόσ των περβαηιϊν των παρακφρων.
3. Ελζγχονται τα υψθλά ςθμεία (τοίχοι, ςωλινεσ, γωνίεσ) για ςκόνεσ και αράχνεσ και κακαρίηονται.
5. Κακάριςμα των επίπλων που βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (π.χ. χϊρουσ αναμονισ).
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ
1. Κακαριςμόσ των φωτιςτικϊν των κλιμακοςταςίων.
2. Κακαρίηονται τα καλϊδια των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Κακάριςμα με υγρό κακαριςμοφ τα κακίςματα των αικουςϊν διδαςκαλίασ και των γραφείων.
2. Γενικόσ κακαριςμόσ βιβλιοκθκϊν (ξεςκόνιςμα βιβλίων, ντοςιζ και επανατοποκζτθςθ τουσ ςτθν
ακριβι κζςθ τουσ).

ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΚΣΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ (ΒΟΤΣΕ)
ΙΣΟΓΕΙΟ
1ΟΣ ΟΟΦΟΣ
ΥΡΟΓΕΙΟ
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ

ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ
240 τμ
290 τμ
80 τμ
80 τμ

ΣΟΜΕΙ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΣΥΝΕΓΕΙΟ (Μ.ΜΕΤΑΞΑΚΘ 4)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΑΝΙ (Λ. ΝΕΑΧΟΥ)
ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΓΚΘΤΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΣΟΝΘΣΣΟΥ

50τμ
100τμ
48τμ
28τμ
25τμ
25τμ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΣΗΡΙΟ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ – ΒΟΤΣΕ
(ΙΣΟΓΕΙΟ, 1ΟΣ ΟΟΦΟΣ, ΥΡΟΓΕΙΟ,
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ)

ΗΜΕΡΕ ΕΡΓΑΙΑ
ΔΕΥΤΕΑ – ΡΑΑΣΚΕΥΘ

ΠΡΟΩΠΙΚΟ/ΩΡΕ ΕΡΓΑΙΑ
8:30 π.μ. – 11:30 π.μ.

Οι τομείσ τθσ πόλθσ του Ηρακλείου κα κακαρίηονται ωσ εξισ:
ΣΥΝΕΓΕΙΟ (Μ.ΜΕΤΑΞΑΚΘ 4)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΑΝΙ (Λ. ΝΕΑΧΟΥ)
ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΓΚΘΤΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΣΟΝΝΘΣΟΥ

ΤΙΤΘ
ΤΙΤΘ
ΤΙΤΘ
ΡΕΜΡΤΘ
ΡΕΜΡΤΘ
ΡΕΜΡΤΘ

9:30 π.μ. – 10:30 π.μ.
11:30 π.μ. – 12:30 π.μ
13:00 π.μ. – 14:00 π.μ
9:30 π.μ. – 10:30 π.μ
11:30 π.μ. – 12:30 π.μ
11:30 π.μ. – 12:30 π.μ
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Με τθν ανάλθψθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Αρχι κατάλογο
του προςωπικοφ που κα εργαςτεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, με πλιρθ ςτοιχεία αυτϊν,
κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κα του ηθτθκεί από τθν Αρχι. Για οποιαδιποτε αλλαγι του
προςωπικοφ αυτοφ θ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να ενθμερϊνει, προθγουμζνωσ, εγγράφωσ
τθν Αρχι και να λαμβάνει τθν αντίςτοιχθ ςχετικι ζγκριςθ.
2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει προςωπικό που δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά,
εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ.
3. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του
για κζματα που αφοροφν τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι
ϊςτε να υλοποιοφνται οι νομοκετικζσ απαιτιςεισ. Τα ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον
ανάδοχο.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε εργατικισ και αςφαλιςτικισ
νομοκεςίασ και νομοκεςίασ περί πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου (Ν.3850/2010),
αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του , ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι
των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των
προβλεπομζνων από τθν οικεία κλαδικι Σ.Σ.Ε., ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι,
τθν τιρθςθ του ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ
αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτθν Αρχι για μονομερι καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθ του
αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
5. Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν
υγιεινι και αςφάλειά του και ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά
και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει.
6. Στθν Αρχι κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςφάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α. ι ςε άλλο
δθμόςιο οργανιςμό. Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εφ’ όςον ζχουν τα
απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Θ Αρχι μπορεί να ηθτιςει
οποτεδιποτε οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του προςωπικοφ με τον
ανάδοχο.
7. Το προςωπικό που κα απαςχολείται από τον ανάδοχο πρζπει να είναι υγιζσ, γεγονόσ που
αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βιβλιαρίου υγείασ εν ιςχφ, κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ.
8. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δεν
ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν Αρχι, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ
τουσ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν εργατικι
και αςφαλιςτικι νομοκεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, ο οποίοσ είναι ο μόνοσ
υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζεται με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και
ζναντι τρίτων εξ’ αφορμισ των ςχζςεων αυτϊν.
9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, το οποίο
κα κοινοποιείται ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Αρχισ. Το εβδομαδιαίο ι μθνιαίο πρόγραμμα
του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ςτο οποίο κα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που κα
απαςχολείται ο κάκε εργαηόμενοσ, κα παραδίδεται ςτον προϊςτάμενο Ρροςωπικοφ και
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Αρχισ, το αργότερο τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου μινα.
10. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και μθ τιρθςθ του προβλεπόμενου
προγράμματοσ θ Αρχι διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του
αναδόχου ωσ ζκπτωτου.
11. Κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του
αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία , που τουσ ζγιναν
γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ του, ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ χϊρουσ τθσ Αρχισ.

ΑΔΑ: ΩΤΕ4ΟΡ1Π-ΠΑΨ

12. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό οφείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ
ατυχθμάτων για τθν προςωπικι αςφάλεια κάκε εργαηόμενου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ
των κανόνων αυτϊν ζχει ο ανάδοχοσ.
13. Σε περίπτωςθ προκλθκείςασ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό των εγκαταςτάςεων τθσ
Αρχισ, από το προςωπικό του αναδόχου αυτόσ υποχρεοφται, με δικι του δαπάνθ, να
αποκαταςτιςει άμεςα τθν βλάβθ και ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ
που είχε παραλθφκεί.
14. Το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, φζρει δε
κακαρι και ευπαρουςίαςτθ ςτολι.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
1. Τα μθχανιματα, τα εξαρτιματα, τα υλικά κακαριςμοφ και τα λοιπά αναλϊςιμα που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ
περί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων (Ν. 3850/2010, «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων
για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» Α’ 84).
2. Τα υλικά κακαριςμοφ πρζπει να είναι καταχωρθμζνα ςτο Μθτρϊο Απορρυπαντικϊν και
Κακαριςτικϊν Ρροϊόντων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Τα απολυμαντικά προϊόντα
πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και να φζρουν
αρικμό αδείασ κυκλοφορίασ τουσ. Πλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν
επιτρζπεται να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να είναι επιβλαβι για τθν υγεία του
προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια και μακροχρόνια
ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του κτιρίου.
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