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ΤΜΗΜΑ 2
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»
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 Δήμου Χανίων για ένα δίμηνο από την υπογραφή της
σύμβασης αλλά όχι πριν την 24.03.2018.
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
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 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 Διακήρυξη
και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης 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:
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANOS
STAMATOULAKIS
Ημερομηνία:
2018.01.24
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1.

Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του Δήμου 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 ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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 Δημόσιου 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.Δ 305/1996.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου 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 Δημοτική ενότητα. Στο βιβλίο
επικοινωνίας θα αναγράφονται οι εντολές του επιβλέποντος της Διευθύνουσας 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 Δήμου

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
Δήμου. 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.
θ.
ι.
κ.

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,
ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν από
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 Δήμου 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. Δύο (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. Δύο (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. Δέκα (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 συμμε τέχει 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 (Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας –
ΔΠΠΚ) 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 ΔΠΠΚ, θεωρημένη από
το Διευθυντή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι αναφερόμενες εργασίες στο
πρόγραμμα εργασιών εκτελέστηκαν στο ακέραιο.
Τα τμήματα Καθαριότητας της ΔΠΠΚ του Δήμου θα ελέγχουν την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης
καθαριότητας καθημερινά.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 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.
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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 Δημοτικού 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 Δημοτικού 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 (Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή
Παραλαβής). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως δι οικητική
προσφυγή.

4.3

Όταν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 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 Δήμου 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:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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. Δικαστηρίων - 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 ( Δευτέρα- - 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 Δήμο
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 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΝΙΩΝ

36 άτομα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
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 Δημοτικής Ενότητας.
Τα ανωτέρω για εννέα μήνες Κυριακές

Έξι (6) άτομα) για εννέα μήνες.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

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

)

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

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

8(για 12 μήνες)
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8(για 12 μήνες)

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για
όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΟΥΔΑΣ

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 Δημοτικές
Ενότητες:

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Εκχωμάτωση ρείθρων (όπου απαιτείται)
Σάρωση όλων των διαδημοτικών οδών με μηχανικό σάρωθρο από 1 η 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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. Δικαστηρίων - 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 Δημοτική 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.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον
προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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 Δήμο Πλατανιά, Ν. Καζαντζάκη, Αρκαδίου
Δασκαλογιάννη - Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Ελευθερίας, Ειρήνης, Γερογιάννηδων, Δημ.
Θεοτοκοπούλου, Κ. Τσισμενάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου.
Πλατείες:
Πλατεία Πατητήρος – Πλατεία Κτιστάκη, Πάνω Σταλός, Πλατεία Πυθίας, Δελφών, Πλατεία πάνω Δαράτσου,
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.ΜΠΡΕΔΑΚΗ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΡΟΙΑΣ

ΠΟΛΥΡΡΗΝIΑΣ

Κ.ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ
ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΗ

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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ΠΡΕΒΕΛΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΝΕΑΡΧΟΥ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΔΑΡΑΤΣΟ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΣΤΡ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΝΕΑΡΧΟΥ

ΟΔΗΣΣΟΥ

ΨΑΡΟΜΙΛΗΓΚΩΝ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΩΝ

ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ
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 ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑΣ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΟΣ
ΚΟΡΚΙΔΗ
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΤΕΡΩΝ

ΤΡΟΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Ι.ΜΠΡΕΔΑΚΗ

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ

ΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Μ.ΑΣΙΑΣ

ΚΟΡΝΑΡΟΥ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ
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ΧΟΡΤΑΤΣΗ

ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΛ.ΖΟΡΜΠΑ

ΒΑΓΙ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΟΥΚΟΛΕ

8Ης ΜΑΙΟΥ

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΣΚΟΥ

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓ. ΜΑΜΑ

25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΒΛΑΣΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΦΛΟΡΙΝΤΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΩΝ

ΣΠ.ΛΟΥΗ

ΝΗΡΙΗΔΩΝ

ΑΜΠΕΛΑΣ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

I.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

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

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΗΡ. ΑΥΓΟΥΛΑ

ΚΟΡΚΙΔΗ

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

ΚΥΔΩΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ
ΕΛ.ΞΕΝΑΚΗ

ΣΚΗΝΑΒΡΕ

ΠΡΩΤΕΩΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΜΑΛΕΜΕ

ΔΡΟΜΟΠΗΓΑΔΟΥ

ΔΗΜ.ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΥΨΟΥΣ

Ε.ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΔΩΝ

ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ

Ν. ΑΝΤΑΡΑ

ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΒΟΥΡΚΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΓΑΛΑΤΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
ΕΛ.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ

ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ

ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ

Μ.ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛ.

10

ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ
ΔΑΙΔΑΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΣΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΚΛΑΚΗ

ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΓΑΛΑΤΑΣ
Α ΝΔΡΟΜΆΧΗΣ

ΜΕΝΤΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑΣ

ΕΚΤΟΡΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ

ΕΚΑΒΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ

ΚΩΝΣ.ΦΟΥΜΗ

ΜΑΛΕΜΕ

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΛΙΓΑ

Ν. Ξ ΥΛΟΥΡΗ
ΑΛ.
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Κ.ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ Μ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΙΛΗΤΟΥ

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
ΝΙΟΒΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΡΟΧΑΛΩΝ

Δ.ΚΟΡΑΗ

ΣΥΚΙΔΑΚΙΑ

ΠΛΑΝΙΑΝΩΝ

ΤΣΟΥΡΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑΟΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ

ΓΕΡΟΣΠΥΛΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚ.ΦΩΚΑ
ΜΕΤΟΧΙ

ΜΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΕΡΟΣΠΗΛΙΑΣ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΙΩΤΩΝ

ΟΔ. ΕΛΥΤΗ

Μ.ΑΣΙΑΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΑΚΙΝΘΩΝ

ΜΠΑΙΑΡΙ

ΤΡ.ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ -ΑΠΤΕΡΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟ Υ

ΓΟΡΓΟΝΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Φ.ΑΝΤΑΡΑ

ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΚΝΩΣΣΟΥ

ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΗΣ

ΠΑΣΙΦΑΗΣ

ΦΑΙΣΤΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον
προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
Αριστοτέλους – Ελ Βενιζέλου – Αγ. Ονουφρίου, Πλατεία Κουνουπιδιανών
Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενους οδούς και
Πλατείες
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΚΑΛ ΑΘΑ
ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΑΠΟ S/M ΙΝΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ
ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΧΩΡΑΦΑ ΚΙ ΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ (ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΧΩΡΑΦΑ)
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΣΤΑΥ ΡΟΥ
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 Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΑΓ. Ο ΝΟΥ ΦΡ ΙΟΥ
ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΚΛΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ - Κ. ΜΑΝΟΥ -ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - Α. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΚΑΛ ΑΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΛΙΝΟΥ - ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΗΦΑΚΑ - ΜΙΝΩΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΓΙΑΛΕ - ΓΛΑΥΚΟΥ - ΦΑΙΔΡΑΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΧΩΡΑΦΑ ΚΙ Α
28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΡΣΑΝΑΣ Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΚΑΜΠ ΑΝΙ
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ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΑΡ ΩΝΙ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ ΜΑΧΗ ΤΟΥ 40 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΟΥΛΙΤΗ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΡΟΥΛΟΥ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΠΙ ΘΑΡ Ι
ΠΛΑΤΗ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ – ΐ " ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΠΑΣ ΠΡΙΝΟΥ - Α' ΠΑΡΟΔΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΑΡ ΓΟΥΑΙ ΔΕ Σ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΚΑΘ Ι ΑΝΑ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - 1 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ -2 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ.
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΟΥΡΑ -ΕΑΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ Π ΑΖΙ ΝΟ Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΦΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΑΡΜΙ ΘΟΛΑΚΙΑΣ - Ν. ΠΗΣΤΟΛΑΚΗ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΣΤΕ Ρ ΝΕ Σ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΟΛΥΜΠΩΝ - 5 ,]C ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΓΙΑΔΕ - 10 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΠΛΟΚΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΗΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ - ΧΑΡΑΚΑ - ΑΛΕΞ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΣΑΦΤΑΙΝΑΣ - ΡΟΥΔΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΜΑΡΑΘ Ι
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΜΟΥ ΖΟΥΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑΣ - ΑΥΤ. Δ. ΛΙΟΝΑΚΗ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΓΝ. - NIK.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΠΛΑΤ. ΛΟΥΤΡΑΣ -ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΑΣ - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΡΟΥΜΑ - ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΘ. ΓΥΠΑΚΗ -ΠΕΣΟΝΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ
1974
Ο Ι ΚΙ ΣΜΟ Σ ΧΟ ΡΔΑΚΙ
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΡΜΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΛΙΔΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΕΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΛ. ΛΑΚΟΣ - ΕΥΣΤ. ΦΛΑΣΚΑΚΙ - ΚΟΥΚΗΣΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΓΝ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΠΥΡΗΝΑ - ΚΕΝΤΑΚΗ - ΡΟΥΜΑ - ΣΑΜΟΛΙ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΙΣΚΛΟΚΟ ΧΩΡΔΑΚΙ - ΚΑΜΕΡΑ
- ΚΑΛΟΡΜΑ ΦΡΟΥΔΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΕΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΔΑΔΑΚΗ ΝΕΚΡΟΤ. - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Α ' ΠΑΡΟΔΟΣ - ΠΛ.
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑ ΠΑ Λ Ε
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον
προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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 ΟΑΔΥΚ – 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
– Δαιδάλου –Αγ. Γεωργίου -Χατζαλη
Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών κάθε 15 μέρες στις παρακάτω οδούς :
Περιφερειακή οδός ΟΑΔΥΚ .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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,
Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο δύο (2) εργαζόμενοι θα διατίθενται στην Ενότητα με τις υποδείξεις
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον
προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω
αναφερόμενες οδούς και πλατείες:
Μαλάξας – Κοντόπουλων – Κάμπων – Παπαδιανών – Πλατυβόλας – Δρακώνας και στις οδούς που συνδέουν
μεταξύ τους οικισμούς.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
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.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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 Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Από Δευτέρα έως και Σάββατο : Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€

Συνολική Μισθοδοσία 36 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Από Δευτέρα έως και Σάββατο :Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
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Από Δευτέρα έως και Σάββατο : Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Από Δευτέρα έως και Σάββατο : Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΗΝΟΥ
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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
Από Δευτέρα έως και Σάββατο : Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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 Δευτέρα έως και Σάββατο)
= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
Από Δευτέρα έως και Σάββατο : Ημερήσιο κόστος Εργαζόμενου 34,87€
Συνολική Μισθοδοσία 4 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας):
(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο)
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= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα 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 ΔΙΜΗΝΟΥ
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 (ΔΙΜΗΝΟΥ)
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

200,00

Ασβέστης

300,00

250,00

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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Λοιπά υλικά και εξαρτήματα και απρόβλεπτα

925,00
ΣΥΝΟΛΟ

26.308,00

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΙΜΗΝΟΥ)
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΕ ΦΠΑ 24% )

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Χανίων

106.956,70

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας

26.701,32

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

21.042,89

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου

15.782,17

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Θερίσου

21.042,89

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Κεραμειών

5.678,69

Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Σούδας

10.521,43

Κόστος πρόσθετων εργασιών, χρήσης μηχανικού
εξοπλισμού, αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΑ 20-6279.001)

26.308,00
234.034,09

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 .

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος
Πρασίνου & Καθαριότητας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Εμμ. Αδικημενάκης
Πρ/νος Τμ.Σχεδιασμού, Εποπτείας
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Στυλ.Σταματουλάκης
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