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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ:
ΤΜΗΜΑ 2
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ»
1.

ΓΕΝΙΚA
Αντικείµενο της σύµβασης

Το παρόν τεύχος αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους
των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί, η ανατιθέµενη
υπηρεσία της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Χανίων για ένα δίµηνο από την υπογραφή της
σύµβασης αλλά όχι πριν την 25.01.2018.
Το αντικείµενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής
περιλαµβάνει εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισµό λαϊκών
αγορών, πλύσιµο πεζοδροµίων, πλατειών και συντριβανιών, πλύσιµο κάδων απορριµµάτων, εκχωµάτωση
ρείθρων, αποξήλωση αφισών, κόψιµο κλαδιών (που εµποδίζουν κυκλοφορία – ορατότητα οδών) σε όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χανίων (Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου,
Κεραµειών, Σούδας).
2.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης. Το συµφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό
χαρακτήρα.
Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη
και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό
∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης και της
παρούσας.
Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η
σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, µε την οποία συναινεί
στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

ANTONIOS
ATSALAKIS

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
1

1.

Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισµού των εξωτερικών χώρων του ∆ήµου Χανίων µε
τη λήξη του διµήνου που αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

2.

Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.

3.

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

3.1

Μέτρα ασφάλειας – Αποφυγή ατυχηµάτων – προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή σε οποιαδήποτε τρίτο και τη λήψη
µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική
µελέτη ( σήµανση εργασιών κ.λπ. ).
Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών του ∆ηµόσιου τοµέα. Να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και να αποκαθιστά
µε ευθύνη του κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας. Να εφοδιάζει το προσωπικό του µε τα προβλεπόµενα
για κάθε εργασία µέσα ατοµικής προστασίας.
Να τηρεί και να είναι πάντα ενηµερωµένος ο φάκελος περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων
όπως ορίζεται στο Π.∆ 305/1996.
Η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ήµου έχει τη δυνατότητα:
Α) να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή µηχανήµατος που κρίνεται ακατάλληλο για την εργασία
που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το προσωπικό.
Β) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να αποµακρύνει από το έργο προσωπικό που δεν είναι κατάλληλο για
την εκτέλεση κάποιας εργασίας.

3.1α Βιβλίο παρουσιών και έλεγχος προσέλευσης προσωπικού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας προσωπικού κατά ∆ηµοτική ενότητα. Στο βιβλίο
επικοινωνίας θα αναγράφονται οι εντολές του επιβλέποντος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και οι
διορθωτικές ενέργειες του ανάδοχου. Το προσωπικό καθαριότητας θα υποχρεούται να υπογράφει στο
βιβλίο παρουσιών, το οποίο θα είναι στην διάθεση της υπηρεσίας ανά πάσα στιγµή. Ο αριθµός των
εργαζοµένων και το ωράριο εργασίας στον κάθε χώρο εργασίας θα καθορίζονται από την επιβλέπουσα
υπηρεσία έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του ανάδοχου
3.2

Εργασίες σάρωσης – αποψίλωσης – ασβεστόχρωσης
Με τις εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης και ασβεστόχρωσης όλων των οδών και πλατειών του ∆ήµου

α.

β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

Χανίων, προβλέπονται:
εργασίες αποψίλωσης ρείθρων, πεζοδροµίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες. Θα προηγηθεί
αποµάκρυνση φερτών υλικών και χωµάτων όπου υπάρχουν, από τις παρειές των οδών µε µικρό
φορτωτή και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ασβεστόχρωση των ρείθρων, τα παραγόµενα υλικά της
αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται εντός πλαστικών σάκων , θα µεταφέρονται στους
πλησιέστερους κάδους απορριµµάτων και θα αποµακρύνονται για τελική διάθεση από την υπηρεσία του
∆ήµου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλησίον κάδος απορριµµάτων οι σάκοι θα αποµακρύνονται
αυθηµερόν, από τον ανάδοχο σε νόµιµο χώρο.
το άδειασµα όλων των καλαθιών µικροαπορριµµάτων, τη µεταφορά της σακούλας στον πλησιέστερο κάδο
απορριµµάτων, την αλλαγή σακούλας και καθάρισµα εξωτερικά του καλαθιού αν απαιτείται,
τη συχνή και επιµελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριµµάτων,
τον καθαρισµό, ασβεστόχρωση και ό,τι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν
εκδηλώσεις την προηγούµενη και την επόµενη µέρα της εκδήλωσης,
τον καθαρισµό, ασβεστόχρωση και ό,τι άλλο απαιτείται σε κάθε συνοικία και / ή οικισµό που πανηγυρίζει,
την παραµονή της εορτής,
τη σάρωση, αποψίλωση, καθαρισµό σε πάρκα, µνηµεία, παιδικές χαρές κ,λπ
Τον καθαρισµό & πλύσιµο συντριβανιών (πλατείας 1866, Φράγκικου Νεκροταφείου, πάρκου Πολυχρονίδη,
πλατείας Τάλω, οδών τέρµα Χάληδων & οδού Νταλιάνη), σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας.
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η.

ι.

το κόψιµο κλαδιών που εµποδίζουν την κυκλοφορία (ορατότητα οδών), και την περισυλλογή τους µε
κατάλληλο όχηµα (φορτηγό- αρπάγη),
την αποµάκρυνση αφισών, πανό, αεροπανό που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόµενων για το λόγο
αυτό ταµπλό,
την αποµάκρυνση όλων των νεκρών ζώων από οδόστρωµα ή κοινόχρηστους χώρους και παραλίες,

κ.

ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση παρέµβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν από

θ.

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισµού και σάρωσης.
3.3

Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων
Ο ανάδοχος οφείλει από 01/5 έως 31//10 να διαθέτει καθηµερινά συµπεριλαµβανοµένων
Κυριακών και αργιών, καδοπλυντήριο µε το απαιτούµενο προσωπικό (πλήρωµα) και τα
απαιτούµενα υλικά (απορρυπαντικά πλύσης κάδων) για την πλήρη απόδοση και την ασφαλή
λειτουργία του. Το καδοπλυντήριο θα διατίθεται οκτώ (8) ώρες την ηµέρα (100 κάδοι ηµερησίως)
και κατά τις ώρες που θα εκτελείται η Μηχανική αποκοµιδή σε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα
εκπονείται από το Τµήµα καθαριότητας .

3.4

Μηχανική σάρωση
Η µηχανική σάρωση θα εκτελείται µε µηχανικό αυτοκινούµενο σάρωθρο σε όλες τις ελεύθερες από
παρκαρισµένα αυτοκίνητα οδούς του ∆ήµου σε κυκλικό επαναλαµβανόµενο πρόγραµµα. Τα απόβλητα
του σαρώθρου θα µεταφέρονται σε νόµιµο χώρο.

3.5

Εξοπλισµός – Μηχανικά µέσα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει και να το αποδεικνύει µε έγγραφα,
ιδιόκτητα ή µισθωµένα τα παρακάτω µέσα – εξοπλισµό που απαιτούνται για τη σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας:
1. ∆ύο (2) µηχανοκίνητα οχήµατα πλυσίµατος πλατειών, πεζοδροµίων αναρροφητικής λειτουργίας
(σάρωθρα µε δύο δεξαµενές καθαρού και ακάθαρτου νερού), µέγιστου πλάτους 1,35 µέτρων και
µέγιστου µήκους 2,50 µέτρων έκαστο.
2. Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 5 έως 8 κυβικών µέτρων επί πλαισίου αυτοκινήτου.
3. Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 3 έως 4 κυβικών µέτρων.
4. ∆ύο (2) καδοπλυντήρια άνω των 13 τόνων.
5. Ένα (1) γερανοφόρο (αρπάγη – καλάθι) φορτηγό µικτού φορτίου 18 - 20 τόνων (ο γερανός θα έχει
τουλάχιστον 11,00 µέτρα υδραυλική ανάπτυξη και ικανότητα ανύψωσης σε οριζόντια έκταση 8,00
µέτρων: τουλάχιστον 1,00 τόνο).
6. Ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µικτού φορτίου 18 - 20 τόνων.
7. Τρία (3) ανατρεπόµενα φορτηγά µικτού φορτίου 3,50 τόνων έκαστο.
8. Ένα (1) εκσκαφέα – φορτωτή.
9.
Ένα (1) φορτωτάκι (υδροστατικός ελαστιχοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης BOBCAT ).
10. Ένα (1) µηχανοκίνητο όχηµα (όχι αγροτικό µηχάνηµα) µε υδραυλικό χορτοκοπτικό βραχίονα
(καταστροφέα).
11. ∆έκα (10) χειραµαξίδια.
12. Είκοσι (20) χορτοκοπτικά.
13. Ένα (1) µηχάνηµα αφαίρεσης τσιχλών
Τα παραπάνω 2., 3. και 4. πρέπει να φέρουν Παγκόσµιο Σύστηµα Στιγµατοθέτησης, ή Θεσιθεσίας
(GPS) για την παρακολούθηση των δροµολογίων τους από την υπηρεσία.
Σε περίπτωση που η χωρητικότητα των σαρώθρων δεν αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας τους,
πρέπει να κατατεθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις τύπου.
Κατά την υποβολή της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν::
1. αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των παραπάνω οχηµάτων
2. αντίγραφα όπου απαιτείται των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων από δηµόσιο ή
ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
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3. αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού ελέγχου - επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος για το
γερανοφόρο (αρπάγη – καλάθι) φορτηγό
4. αντίγραφα των ισχυόντων διπλωµάτων – αδειών χειρισµού των οδηγών – χειριστών που θα
χρησιµοποιηθούν
5. αντίγραφα των ισχυόντων ασφαλειών των οχηµάτων
6. υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ο προσφέρων ότι υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο
προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος πέρα των αναγκαίων εργαλείων (σκούπες
φτυάρια, κ.λπ.) θα περιλαµβάνει ένδυση (οµοιόµορφες ολόσωµες φόρµες, µε γιλέκο σήµανσης,
παπούτσια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, γάντια κ.λπ.)
Σε περίπτωση που τα οχήµατα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που
συµµετέχει στο διαγωνισµό, πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού αντίγραφο του ιδιωτικού
συµφωνητικού µίσθωσης ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των
οχηµάτων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω µηχανήµατα υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί µε
αντίστοιχο άµεσα .
¨Όλα τα παραπάνω αντίγραφα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Ν.4250 (Φ.Ε.Κ.74/Α΄/26-03-2014).

4.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.1

Ο ανάδοχος παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία (∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας –
∆ΠΠΚ) µηνιαίως :
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την αναλογούσα δαπάνη
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 µε την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει µε δική του ευθύνη την µηνιαία
κατάσταση προσωπικού όπου θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο αριθµός των πραγµατοποιηθέντων
ηµεροµισθίων των προαναφερόµενων εργαζοµένων καθώς επίσης θα δηλώνει ότι η µισθοδοσίας τους
καταβάλλεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών .
Η εν λόγω υπηρεσία διαβιβάζει τα ανωτέρω στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία προς έλεγχο, συνηµµένα
µε βεβαίωση του επιβλέποντος και του Προϊσταµένου του αρµόδιου Τµήµατος της ∆ΠΠΚ, θεωρηµένη από
το ∆ιευθυντή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, µε την οποία βεβαιώνεται ότι οι αναφερόµενες εργασίες στο
πρόγραµµα εργασιών εκτελέστηκαν στο ακέραιο.
Τα τµήµατα Καθαριότητας της ∆ΠΠΚ του ∆ήµου θα ελέγχουν την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης
καθαριότητας καθηµερινά.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων παράλειψη ή πληµµελής εκτέλεση
εργασιών, τότε κοινοποιείται στον ανάδοχο

ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή
του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητά και έκτακτους ελέγχους, µηχανικών µέσων και
προσωπικού .
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Αρχής, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο.

4

Αν η Επιτροπή Παραλαβής

κρίνει ότι µε υπαιτιότητα του αναδόχου, οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών, µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Το ποσό που θα του επιβάλλεται µπορεί να είναι έως και το πενταπλάσιο της ηµερήσιας
αποζηµίωσης του, η οποία (ηµερήσια αποζηµίωση) προκύπτει από την διαίρεση του συµβατικού
τιµήµατος (χωρίς ΦΠΑ) µε την συνολική προθεσµία περαίωσης της υπηρεσίας.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η παραπάνω επιβολή του ποσού, δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
4.2

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (άρθρο 205
ν.4412/2016), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του δήµου Χανίων που
εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο (∆ηµοτικό Συµβούλιο), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή
Παραλαβής). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

4.3

Όταν η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν.
3863/10 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι
παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν
ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους
εργαζοµένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την υπηρεσία καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Χανίων για ένα δίµηνο προβλέπονται
εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισµός λαϊκών αγορών, πλύσιµο
πεζοδροµίων και πλατειών, εκχωµάτωση ρείθρων, καθαρισµός συντριβανιών, πλύσιµο κάδων απορριµµάτων,
αποξήλωση αφισών, κόψιµο κλαδιών (που εµποδίζουν κυκλοφορία - ορατότητα οδών), αποµάκρυνση νεκρών
ζώων από το οδόστρωµα, κοινόχρηστους χώρους και παραλίες.
Αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες και το αναγκαίο προσωπικό ανά δηµοτική ενότητα θα είναι:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ*
Σάρωση, αποψίλωση, για όλο το διάστηµα της σύµβασης, της περιοχής που
περικλείεται από τις οδούς:
Πλατεία Τάλω – Πειραιώς – Σκαλίδη – Μαργουνίου –Εφέδρων Πολεµιστών – Νεάρχου
– Ι. Σφακιανάκη - Πλ. ∆ικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου και ως την ακτογραµµή.
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ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

24 άτοµα τα οποία θα
απασχολούνται και το Σάββατο

Τα ανωτέρω οµοίως κάθε Κυριακή

18 άτοµα τα οποία θα
απασχολούνται Κυριακή

Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών ( ∆ευτέρα- - 10 άτοµα τα οποία θα
Σάββατο) για όλο το διάστηµα της σύµβασης
απασχολούνται και το Σάββατο
Πλύσιµο πλατειών - πεζοδροµίων που περικλείονται από τις οδούς Κύπρου –Κόρακα
– Βαλαωρίτου – Τζανακάκη - Ν. Πλαστήρα – Κυδωνίας - Πειραιώς και βόρεια δυο (2)
την βδοµάδα από για όλο το διάστηµα της σύµβασης
Πλύσιµο των πλατειών Αγοράς και Χορτατσών – Σπλάντζιας –πλατεία 1866
-Ελευθερίας – Κοτζάµπαση – Κολοκοτρώνη – Μητροπόλεως- Τάλω και Έλενας
Βενιζέλου τρεις (3) φορές την εβδοµάδα για όλο το διάστηµα της σύµβασης

2 άτοµα τα οποία θα
απασχολούνται και το Σάββατο

Καθαρισµός και πλύσιµο των πέντε (5) λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο ∆ήµο
Χανίων. Θα απασχολείται το ίδιο προσωπικό που πλένει πεζοδρόµια και πλατείες
δεδοµένου ότι οι λαϊκές λειτουργούν 4 µέρες την εβδοµάδα και ο χρόνος καθαρισµού
και πλύσης τους δεν υπερβαίνει τις 3 µε 4 ώρες για κάθε λαϊκή.
Καθαρισµός συντριβανιών (πλατείας 1866,Φράγκικου,Πάρκου Πολυχρονίδη,Πλατείας
Τάλω,Τέρµα οδού Χάληδων,οδού Νταλιάνη)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΝΙΩΝ

36 άτοµα

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση 9 άτοµα (για 12 µήνες) (θα απασχολούνται &
κρασπεδορείθρων για όλο το διάστηµα της σύµβασης καθηµερινώς
Σάββατο)
σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας.
Τα ανωτέρω για εννέα µήνες Κυριακές

Έξι (6) άτοµα) για εννέα µήνες.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ

9 άτοµα (για 12 µήνες)
(θα απασχολούνται & Σάββατο)

)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων από
για όλο το διάστηµα της σύµβασης σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

8(για 12 µήνες)
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8(για 12 µήνες)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστηµα της σύµβασης σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6 άτοµα(για 12 µήνες)
6 άτοµα(για 12 µήνες)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστηµα της σύµβασης σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΙΣΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8 άτοµα(για 12 µήνες)
8 άτοµα(για 12 µήνες)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστηµα της σύµβασης σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

4 άτοµα (για 12 µήνες)

4 άτοµα (για 12 µήνες)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστηµα της σύµβασης σε όλα τα διαµερίσµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΟΥ∆ΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4 άτοµα(για 12 µήνες)
4 άτοµα(για 12 µήνες)

Επιπλέον απαιτούνται και οι παρακάτω εργασίες οι οποίες αφορούν (κατά περίπτωση) όλες τις ∆ηµοτικές
Ενότητες:

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Εκχωµάτωση ρείθρων (όπου απαιτείται)
Σάρωση όλων των διαδηµοτικών οδών µε µηχανικό σάρωθρο από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεµβρίου
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Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για δύο µήνες στο ποσό των 234.034,09 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.),
θα βαρύνει την µε Κ.Α. 20-6279.001 σχετική πίστωση προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩN
Ι.Σάρωση, αποψίλωση, καθηµερινώς για όλο το διάστηµα της σύµβασης, της περιοχής που περικλείεται
από τις οδούς:
Πλατεία Τάλω – Πειραιώς – Σκαλίδη – Μαργουνίου –Μάρκου Μπότσαρη – Αποκορώνου - Νεάρχου – Ι.
Σφακιανάκη - Πλ. ∆ικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου . Επίσης τις οδούς Ακρωτηρίου , Κισσάµου και εντός και
πέριξ πάρκου΄΄Τάφων Βενιζέλων΄΄
ΙΙ.Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών δύο (2) ηµέρες την εβδοµάδα για όλο
το διάστηµα της σύµβασης:
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία
1.Το πλύσιµο πεζοδροµίων από 1/3 έως 31/10 θα είναι τουλάχιστον από τις οδούς Κύπρου – Κόρακα –
Βαλαωρίτη - Τζανακάκη – Ν. Πλαστήρα - Κυδωνίας – Πειραιώς και βόρεια δύο (2) φορές την εβδοµάδα.
2. Το πλύσιµο πεζοδροµίων από 1/3 έως 31/10 θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) φορές την εβδοµάδα των
πλατειών Αγοράς –Χορτατσών – Σπλάντζιας –1866 – Ελευθερίας - Κοτζάµπαση – Κολοκοτρώνη –
Μητροπόλεως – Τάλω - Έλενας Βενιζέλου.
3. Καθαρισµός & πλύσιµο συντριβανιών (πλατείας 1866,Φράγκικου,πάρκου Πολυχρονίδη,πλατείας Τάλω,οδών
τέρµα Χάληδων & Νταλιάνη).
4.Καθαρισµός-πλύσιµο οδών παλιάς πόλης Χανίων µε µικτό µηχάνηµα παράλληλης σάρωσης -πλύσης οδών
5 Χρήση του µηχανήµατος αφαίρεσης τσιχλών στα κεντρικά πεζοδρόµια – κοινόχρηστους χώρους, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας
6. Καθαρισµός και πλύσιµο των λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στην ∆ηµοτική ενότητα.
.
Ο Καθαρισµός και το πλύσιµο θα γίνεται άµεσα µετά την παύση της λαϊκής περί ώρα 14.00-15.00.
Ο Ανάδοχος κατά το πλύσιµο πλατειών και πεζοδροµίων υποχρεούται προηγουµένως να αφαιρεί τυχόν
χρώµατα, αυτοκόλλητα, τσίχλες και ότι άλλο δεν αφαιρείται µε το πλύσιµο.
Το πλύσιµο θα γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα πλύσης µε απορροφητικό µηχανισµό. Στα πεζοδρόµια όπου
δεν είναι δυνατή η πλύση λόγω προσβασιµότητας µε το παραπάνω µηχάνηµα αυτή θα γίνεται µε µηχάνηµα
πεζού χειριστή.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:
Οδοί:
Παλαιά Εθνική οδός από Κλαδισό µέχρι τα όρια µε τον ∆ήµο Πλατανιά, Ν. Καζαντζάκη, Αρκαδίου
∆ασκαλογιάννη - Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Ελευθερίας, Ειρήνης, Γερογιάννηδων, ∆ηµ.
Θεοτοκοπούλου, Κ. Τσισµενάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου.
Πλατείες:
Πλατεία Πατητήρος – Πλατεία Κτιστάκη, Πάνω Σταλός, Πλατεία Πυθίας, ∆ελφών, Πλατεία πάνω ∆αράτσου,
Μικρασιατών και Σµύρνης - Πλατεία Ελευθερίας - Πλατεία Αµαδολάκκου Αγ. Μαρίνας.
Πρόγραµµα Εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω οδούς:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΑΠΤΕΡΩΝ

ΚΟΡΝΑΡΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ

ΑΓΓΕΛΩΝ

ΧΟΡΤΑΤΣΗ

Ι.ΜΠΡΕ∆ΑΚΗ

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΤΡΟΙΑΣ

ΠΟΛΥΡΡΗΝIΑΣ

Κ.ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ
ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΗ

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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ΠΡΕΒΕΛΗΣ

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΝΕΑΡΧΟΥ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.∆ΑΡΑΤΣΟ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΣΤΡ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΝΕΑΡΧΟΥ

Ο∆ΗΣΣΟΥ

ΨΑΡΟΜΙΛΗΓΚΩΝ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΩΝ

∆ΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.∆ΑΡΑΤΣΟ
ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΛ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ –
ΣΦΑΚΙΩΝ –
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΓΑΛΑΤΑΣ
Β . ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ
ΕΜ .& ΙΩ . ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ
ΣΟΛΟΜΟΥ
ΡΙΤΣΟΥ
ΣΕΦΕΡΗ
ΜΑΝΤΑΚΑ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
ΣΥΝ. ΠΑΥΛΑΚΗ
Κ. ΠΑΛΑΜΑ
ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑΣ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι∆ΟΜΕΝΕΟΣ
ΚΟΡΚΙ∆Η
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΤΕΡΩΝ

ΤΡΟΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ

Ι.ΜΠΡΕ∆ΑΚΗ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ

∆ΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Μ.ΑΣΙΑΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΥ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ
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ΧΟΡΤΑΤΣΗ

ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ

ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΛ.ΖΟΡΜΠΑ

ΒΑΓΙ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΟΥΚΟΛΕ

8Ης ΜΑΙΟΥ

Α∆ΕΛΦΟΣΥΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΣΚΟΥ

ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

ΑΓ. ΜΑΜΑ

25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΒΛΑΣΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΦΛΟΡΙΝΤΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΩΝ

ΣΠ.ΛΟΥΗ

ΝΗΡΙΗ∆ΩΝ

ΑΜΠΕΛΑΣ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

I.ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΠΤΕΡΑ
∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΤΕΡΩΝ
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΩΝ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΗΡ. ΑΥΓΟΥΛΑ

ΚΟΡΚΙ∆Η

ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Πρόγραµµα Εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω περιοχές και οδούς:
ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΓΕΩΡ.ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ

ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ

ΚΥ∆ΩΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.∆ΑΡΑΤΣΟ
ΕΛ.ΞΕΝΑΚΗ

ΣΚΗΝΑΒΡΕ

ΠΡΩΤΕΩΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΜΑΛΕΜΕ

∆ΡΟΜΟΠΗΓΑ∆ΟΥ

∆ΗΜ.ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΥΨΟΥΣ

Ε.ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ∆ΩΝ

ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ

Ν. ΑΝΤΑΡΑ

∆ΡΟΜΟΝΕΡΟΥ

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΒΟΥΡΚΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΓΑΛΑΤΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ

ΣΤΑ∆ΙΟΥ

ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΑΣ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
ΕΛ.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ

ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ

∆ΗΜ.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ

ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΕΤΡΟΥ

Μ.ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛ.
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ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ
∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ

ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ

ΣΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΚΛΑΚΗ

ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΓΑΛΑΤΑΣ
Α Ν∆ΡΟΜΆΧΗΣ

ΜΕΝΤΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑΣ

ΕΚΤΟΡΟΣ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ

ΣΤΑ∆ΙΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ

ΕΚΑΒΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ

ΚΩΝΣ.ΦΟΥΜΗ

ΜΑΛΕΜΕ

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΛΙΓΑ

Ν. Ξ ΥΛΟΥΡΗ
ΑΛ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ

Κ.ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ Μ.ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΙΛΗΤΟΥ

ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ
ΝΙΟΒΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΡΟΧΑΛΩΝ

∆.ΚΟΡΑΗ

ΣΥΚΙ∆ΑΚΙΑ

ΠΛΑΝΙΑΝΩΝ

ΤΣΟΥΡΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑΟΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΡΟΣΠΥΛΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚ.ΦΩΚΑ
ΜΕΤΟΧΙ

ΜΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΕΡΟΣΠΗΛΙΑΣ

Μ.ΑΣΙΑΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡ.ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΙΩΤΩΝ

Ο∆. ΕΛΥΤΗ

ΥΑΚΙΝΘΩΝ

ΜΠΑΙΑΡΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ -ΑΠΤΕΡΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΛΛΑ∆ΟΣ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟ Υ

ΓΟΡΓΟΝΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
∆ΕΛΦΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Φ.ΑΝΤΑΡΑ

ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΚΝΩΣΣΟΥ

ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΗΣ

ΠΑΣΙΦΑΗΣ

ΦΑΙΣΤΟΥ
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:

Πρόγραµµα Εκτελούµενων εργασιών τρείς (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
Πλατείες:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ
Αριστοτέλους – Ελ Βενιζέλου – Αγ. Ονουφρίου, Πλατεία Κουνουπιδιανών
Πρόγραµµα Εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενους οδούς και
Πλατείες
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΚΑ Λ ΑΘΑ
ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΑΠΟ S/M ΙΝΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ
ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΧΩ ΡΑΦΑΚ ΙΩ Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ (∆ΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΧΩΡΑΦΑ)
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΣΤΑΥΡ ΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΑΛΕΠΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ
Πρόγραµµα Εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορες την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενους οδούς και
Πλατείες : Οικισµός Αγ. Ονουφρίου.
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ Α Γ. Ο ΝΟΥΦ Ρ ΙΟΥ
ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΚΛΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ - Κ. ΜΑΝΟΥ -ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - Α. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ∆. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΚΑ Λ ΑΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΛΙΝΟΥ - ΕΠΙΜΕΝΙ∆ΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΗΦΑΚΑ - ΜΙΝΩΟΣ - Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΓΙΑΛΕ - ΓΛΑΥΚΟΥ - ΦΑΙ∆ΡΑΣ - ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΧΩ ΡΑΦΑΚ ΙΑ
28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΡΣΑΝΑΣ Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΚΑ ΜΠ Α ΝΙ
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∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ Α Ρ ΩΝ Ι
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ ΜΑΧΗ ΤΟΥ 40 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΟΥΛΙΤΗ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΡΟΥΛΟΥ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ Π ΙΘΑ ΡΙ
ΠΛΑΤΗ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ – ΐ " ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΠΑΣ ΠΡΙΝΟΥ - Α' ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ Α Ρ Γ ΟΥΑ Ι∆ ΕΣ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΚΑΘ ΙΑ Ν Α
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - 1 η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ -2 η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΝΤ.
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΙΒΑ∆ΟΥΡΑ -ΕΑΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ Π ΑΖ ΙΝΟ Σ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΦΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΑΡΜΙ ΘΟΛΑΚΙΑΣ - Ν. ΠΗΣΤΟΛΑΚΗ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΣΤ Ε Ρ Ν ΕΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΟΛΥΜΠΩΝ - 5 ,]C ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΓΙΑ∆Ε - 10 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΠΛΟΚΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ - ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΗΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ - ΧΑΡΑΚΑ - ΑΛΕΞ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΣΑΦΤΑΙΝΑΣ - ΡΟΥ∆ΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΚΑΝ∆ΑΝΟΛΕΩΝ - ΣΤΑ∆ΙΟΥ
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΜΑ ΡΑΘ Ι
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΜΟΥΖ ΟΥ ΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑΣ - ΑΥΤ. ∆. ΛΙΟΝΑΚΗ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΓΝ. - NIK.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΠΛΑΤ. ΛΟΥΤΡΑΣ -ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΑΣ - ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΡΟΥΜΑ - ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΘ. ΓΥΠΑΚΗ -ΠΕΣΟΝΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ
1974
Ο ΙΚ ΙΣ ΜΟ Σ ΧΟ Ρ∆ ΑΚ Ι
ΕΙΡΗΝΗΣ - ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΡΜΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΛΙ∆ΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΕΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΛ. ΛΑΚΟΣ - ΕΥΣΤ. ΦΛΑΣΚΑΚΙ - ΚΟΥΚΗΣΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΓΝ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΠΥΡΗΝΑ - ΚΕΝΤΑΚΗ - ΡΟΥΜΑ - ΣΑΜΟΛΙ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ - ΡΙΣΚΛΟΚΟ ΧΩΡ∆ΑΚΙ - ΚΑΜΕΡΑ
- ΚΑΛΟΡΜΑ ΦΡΟΥ∆ΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΤΣΑ∆ΑΚΗ ∆Α∆ΑΚΗ ΝΕΚΡΟΤ. - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Α ' ΠΑΡΟ∆ΟΣ - ΠΛ.
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ Κ Α Π ΑΛ Ε
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:
Σάρωση αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
πλατείες :
Μουρνιών – Πλαστήρα –Αγ. Μαρίνας – Σοφ. Βενιζέλου – Βαρθολοµαίου – Χρυσοπηγής – Αγ. Αποστόλων – Ελ.
Βενιζέλου – Νεροκούρου.
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
πλατείες:
Ν. Πλαστήρα – Γογονή – Ελευθερίας – Περιβολίων – Κων/λεως – Ερµού – Στρατουδάκη – Θερίσσου έως
Προφήτη Ηλία – περιφερειακή οδός ΟΑ∆ΥΚ – ανατολική οδός νοσοκοµείου – Νεροκούρου – Λεωφ. Ηρακλείου Λεωφ. Καραµανλή – 28η Οκτωβρίου – 25ης Μαρτίου – Χναρά - Νοσοκοµείο.
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών µία (1) φορά την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
πλατείες που περικλείονται από Βαρθολοµαίου – Νεροκούρου – Αγ. Σαράντα – Χατζηµιχάλη Νταλιάνη – Ικάρου
– ∆αιδάλου –Αγ. Γεωργίου -Χατζαλη
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών κάθε 15 µέρες στις παρακάτω οδούς :
Περιφερειακή οδός ΟΑ∆ΥΚ .

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΣΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούµενο µήνα για τον επόµενο καθώς και
το ωράριο και την συχνότητα εργασιών.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
πλατείες:
Οικισµός Αγυιάς – πλατεία Αγ. Κων/νου – οδός Αγιάς έως στρατόπεδο – οικισµός Βαµβακόπουλο – Καζαντζάκη
από Κλαδισό έως τέλος του οικισµού – οικισµός Περιβόλια – πλατεία Ηρώων – πλατεία 5 δρόµων – οικισµός
Πασακάκι (Αγ. Βασιλείου).

Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών τρεις
(3) φορά την εβδοµάδα στους παρακάτω αναφερόµενους
Οικισµούς :
Οικισµός Αγυιάς – Κυρτοµάδο – Βαρύπετρο – Ποτιστήρια – Λιγιδές – Θέρισσο - Περιβόλια - Βαµβακόπουλο.
Για τους µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο τέσσερις (4) εργαζόµενοι και τους µήνες Νοέµβριο,
∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο δύο (2) εργαζόµενοι θα διατίθενται στην Ενότητα µε τις υποδείξεις
της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου σε ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:
Μαλάξας – Κοντόπουλων – Κάµπων – Παπαδιανών – Πλατυβόλας – ∆ρακώνας και στις οδούς που συνδέουν
µεταξύ τους οικισµούς.
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τοµείς που του ορίζει από τον
προηγούµενο µήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούµενο µήνα για τον επόµενο καθώς και
το ωράριο και την συχνότητα εργασιών.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω
αναφερόµενες οδούς και πλατείες:
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών καθηµερινά
Πλατεία Σούδας –Λιµενική ζώνη.
Πρόγραµµα εκτελούµενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδοµάδα στις παρακάτω αναφερόµενες οδούς και
πλατείες:
Εθνάρχου Μακαρίου από την συµβολή της µε τις οδούς Έλλης µέχρι Ναυτικό Νοσοκοµείο - Πλωτάρχου
Μαριδάκη – Ακρωτηρίου έως 5η Μεραρχία – κόµβος Εθνικής οδού και στην Εθνάρχου Βενιζέλου.
Εθνάρχου Βενιζέλου - Αγ. Κων/νου - Αρκαδίου – Μακεδονοµάχων – Εθνάρχη Βενιζέλου περιοχή Βλητέ –
Οικισµός Τσικαλαριών – Οικισµός Άπτερα – Οικισµός Καλάµι.
Για τους µήνες από Νοέµβριο έως και Μάρτιο (2) εργαζόµενοι θα διατίθενται στην Ενότητα µε τις
υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου σε ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο : Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€

Συνολική Μισθοδοσία 36 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 36 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [36 άτοµα x 26 ηµέρες/µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 32.638,32 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία εργαζοµένων για δύο µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 65.276,64 €
Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 36 x (25 + 15 + 13 ηµεροµίσθια ) x 34,87€
= 66.531,96 € ετησίως
Εξαιρέσιµες (Κυριακές) :
(Αριθµός εργαζοµένων)x (Κυριακές)
=18 x 54x61,05 =59.340,60€ ετησίως
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

65.276,64

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

11.088,66
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Εξαιρέσιµες (Κυριακές)

9.890,10€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

86.255,40

ΦΠΑ 24%

20.701,30

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

106.956,70

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ
Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο :Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [9 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 26 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 8.159,58 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζοµένων για 2 µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
16.319,16 €
Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]X(Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
= 9 x (25 +15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87) = 16.632,99€ ετησίως
Εξαιρέσιµες (Κυριακές) :
(Αριθµός εργαζοµένων)χ(Κυριακές)
=6χ40χ61,05=14.652€ ετησίως
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

16.319,16

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

2.772,16

Εξαιρέσιµες (Κυριακές)

2.442,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

21.533,32

ΦΠΑ 24%

5.168,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

26.701,32

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
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Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο : Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [8 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 26 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 7.252,96 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζοµένων για 2 µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 14.505,92 €

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 8 x (25 +15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87
= 14.784,88€ ετησίως
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

14.505,92

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

2.464,15

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

16.970,07

ΦΠΑ 24%

4.072,82

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

21.042,89

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο : Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [6 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 26 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 5.439,72 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία εργαζοµένων για δύο µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 10.879,44 €
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Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 6 x (25 +15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87
=11.088,66 € ετησίως
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

10.879,44

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

1.848,11

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

12.727,55

ΦΠΑ 24%

3.054,62

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

15.782,17

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο : Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [8 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 26 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 7.252,96 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία εργαζοµένων για δύο µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 14.505,92 €
Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 8 x (25+15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87
= 14.784,88 € ετησίως

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

14.505,92

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

2.464,15

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

16.970,07

ΦΠΑ 24%

4.072,82

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

21.042,89
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
3ηµέρες εβδοµαδιαίως x 8 ώρες): Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [4 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 12 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 1.673,76 € το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζοµένων για 2 Μήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 3.347,52€

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 4 x (25+15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87
= 7.392,44 € ετησίως

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

3.347,52

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

1.232,07

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4.579,59

ΦΠΑ 24%

1.099,10

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5.678,69

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ
Από ∆ευτέρα έως και Σάββατο : Ηµερήσιο κόστος Εργαζόµενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από ∆ευτέρα έως και Σάββατο)
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= (Ηµερήσιος Αριθµός Εργαζοµένων) x (Αριθµός Ηµερών Εργασίας από ∆ευτέρα έως και Σάββατο
ανά µήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόµενο το ηµεροµίσθιο)
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζοµένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας):
= [4 άτοµα/ ηµεροµίσθιο x 26 ηµέρες/ µήνα x 34,87€ το ηµεροµίσθιο/ άτοµο]
= 3.626,48€ το µήνα
Συνολική Μισθοδοσία εργαζοµένων για δύο µήνες (Χωρίς Επιδόµατα Εορτών & Αδείας)
= 7.252,96€
Επιδόµατα Εορτών & Αδείας:
= [(Ηµερήσιος Αριθµός εργαζοµένων) x (Επίδοµα Χριστουγέννων + Επίδοµα Πάσχα + Επίδοµα
Αδείας)]
= 4 x (25+15+13 ηµεροµίσθια) x 34,87
= 7.392,44 €

ετησίως

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΜΗΝΟΥ
Κόστος µισθοδοσία εργαζοµένων

7.252,96

Επιδόµατα Εορτών & Αδείας

1.232,07

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

8.485,03

ΦΠΑ 24%

2.036,40

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

10.521,43

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (∆ΙΜΗΝΟΥ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ (µε Φ.Π.Α.)

Σάρωση όλων των διαδηµοτικών οδών µε µηχανικό
σάρωθρο
2 µήνες Χ 1
σάρωθρο Χ 5.000,00 €/µήνα =
Σκούπες καθαρισµού

10.000,00

130 τεµαχ. Χ 4φορές Χ 5€ =

433,00

Τσουγκράνες
100 τεµ. Χ 2€ =
Βούρτσες ασπρίσµατος

250,00

Ασβέστης

300,00

200,00

Σακούλες απορριµµάτων 1700 κιλά Χ1 €/κιλό =

1.700,00

Είδη ατοµικής προστασίας εργαζοµένων

2.500,00

Καύσιµα µηχανηµάτων και εργαλείων

10.000,00
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