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   Τρίκαλα  17 / 4 / 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Παροχής Υπηρεσιών 

Στεγνοκαθαριστηρίου - Ταπητοκαθαριστηρίου 

για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού  

 του Δήμου Τρικκαίων 

 
 

Προϋπολογισμός 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.600,00 

Φ.Π.Α. 24% 384.00 

Αξία με ΦΠΑ 1.984,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ιωάννης  Γκίκας 

e-mail: igikas@trikalacity.gr 

ΤΗΛ:24313-53567 

mailto:igikas@trikalacity.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδέιας-Πολιτισμού –Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων  . 

 
Οι  υπηρεσίες  αφορούν κυρίως τον καθαρισμό των μοκετών,   κουρτινών,   κ.λ.π. της Δ/νσης Παιδέιας-
Πολιτισμού –Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων  και κρίνονται απαραίτητες  για την εύρυθμη λειτουργία 
της. 
 
 
Η παροχή υπηρεσιών  θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση    σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό  των 1.984,00  ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6265.0002 «Δαπάνη για καθαρισμό μοκετών, κουβερτών κ.λ.π.»   του 

προϋπολογισμού του Δήμου.  

 Η ανάθεση θα γίνει έως του ποσού των 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ΟΜΑΔΑ.  

 

 
 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες: 

 Καθαρισμός και Φύλαξη   μοκετών ,καθαρισμός κουρτινών 
 

 

Η παροχή υπηρεσιών για τον  καθαρισμό των μοκετών, κουρτινών κλπ  θα γίνονται σε διαστήματα που 
θα επιλέγει η υπηρεσία και πρέπει να γίνονται χωρίς απορρυπαντικά, χλώριο, διαλύτες, ένζυμα και 
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα χημικών.   

 

 

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν   όσες φορές απαιτηθεί  και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από την 
υπηρεσία. 

 
 
 

 

2. ΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Οι προβλεπόμενες δομές – υπηρεσίες,  στις οποίες θα γίνει ο καθαρισμός των μοκετών, κουρτινών,  κλπ 
είναι οι εξής: 
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Α/Α ΔΟΜΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οδός - Αριθμός Είδος Εργασίας Απαιτούμενες 
Υπηρεσίες  κατά 
τη διάρκεια της 

σύμβασης 

1 Είσοδος 
Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου 
Τρικκαίων 

Γαριβάλδη 8     - Καθαρισμός 
μοκέτας(Διάδρομος)  & 
φύλαξη  (12 m2 ) 
 

1 

2 Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 

Γαριβάλδη 8 - Καθαρισμός 
μοκέτας επί τόπου                    
(30 m2 ) 

 

1 

3 Aίθουσα 
εκδηλώσεων 

Δημοτικού Ωδείου 
Τρικάλων 

Βύρωνος 32 - Καθαρισμός 
μοκέτας  & φύλαξη                         
(150 m2 ) 
 
 

1 
 
 
 

1 

4 Δημοτικό Ωδείο 
Τρικάλων   

Βύρωνος 32 - Καθαρισμός 
μοκέτας  & φύλαξη                           
(50 m2 ) 

 

1 

5 Δημοτικό 
Κουκλοθέατρο 

Βασ. Τσιτσάνη 
48, (πρώην 
Στρατόπεδο 
Παπαστάθη) 

 

- Καθαρισμός 
μοκέτας επί τόπου                    
(25 m2 ) 

 

1 

6 Αίθουσα 
εκδηλώσεων 
Πνευματικού 

Κέντρου Δήμου 
Τρικκαίων 

Γαριβάλδη 8 - Καθαρισμός 
κουρτινών                   
(140 m2 ) 
 

1 

 
Εκτός από τα παραπάνω,   θα παρασχεθούν  υπηρεσίες,  όπου κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο Τρικκαίων  
και σε χώρους, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κατάσταση και επίσης σε νέους χώρους, που 
τυχόν  εγκατασταθούν υπηρεσίες του Δήμου, κ.λ.π. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η υπηρεσία κάθε φορά καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά, όπως αναφέρονται στους  παρακάτω 

πίνακες, ο αριθμός των οποίων δε μπορεί να προβλεφθεί. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να μην 

προδιαγραφούν συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά η παροχή υπηρεσιών αυτών να γίνεται  κατά περίπτωση. 

Α΄   ΟΜΑΔΑ  :  Παροχή Υπηρεσιών  Στεγνοκαθαριστηρίου  
 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Αξία  
Μονάδος 

1. Kουρτίνα  m2  1 3,8 

     

   Σύνολο 
έως το 
ποσό : 

532,00 

   ΦΠΑ 24%: 127,68 

   Γενικό 
Σύνολο 
έως το 
ποσό : 

 
659,68 
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Β΄   ΟΜΑΔΑ  :  Παροχή Υπηρεσιών Ταπητοκαθαριστηρίου 
   

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Αξία 
Μονάδος 

 1. Καθαρισμός & 
φύλαξη  μοκέτας, 
χαλιού   

m2 1 4 

2. Καθαρισμός μοκέτας 
επί τόπου  

m2 1 4,00 

   Σύνολο έως 
το ποσό : 

1.068,00 

   ΦΠΑ 24%: 256,32 

   Γενικό 
Σύνολο έως 

το ποσό: 

 
1.324,32 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: (Α ΟΜΑΔΑ) 659,68€ + (Β ΟΜΑΔΑ)  1.324,32 €   = 1.984,00   €  συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 
 
 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
 

 

 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Ιωάννης Γκίκας 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

 
 

Μαρία Τσιούτσια 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος 

Δ/νσης  
 
         Στέφανος  Νταλάσης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ – 

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ για τις ανάγκες των  δομών -  υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων. 

 
Η παροχή  υπηρεσιών  αφορά κυρίως τον καθαρισμό των μοκετών, κουρτινών,  κουβερτών κ.λ.π. των 
δομών του Δήμου Τρικκαίων  και κρίνονται απαραίτητες  για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
 

Συγκεκριμένα θα παρασχεθούν  οι κάτωθι υπηρεσίες: 

 Καθαρισμός και Φύλαξη   μοκετών , επί τόπου καθαρισμός μοκετών 
 Καθαρισμός κουρτινών 

 
Ο καθαρισμός των μοκετών, κουρτινών  θα γίνονται σε διαστήματα που θα επιλέγει ο Δήμος Τρικκαίων και 

πρέπει να γίνεται χωρίς απορρυπαντικά, χλώριο, διαλύτες, ένζυμα και χωρίς να αφήνει κατάλοιπα 

χημικών. 

 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί  ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 
Άρθρο 3ο :     Κριτήριο Κατακύρωσης 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  ανά  ΟΜΑΔΑ  των υπηρεσιών 
 
Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  
 
Άρθρο 5ο :    Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπηρεσίες  που αναφέρονται παραπάνω  σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου Τρικκαίων   
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών & την συγκρότηση των  
συνεργείων διεξαγωγής  αυτών. 
  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης 
κάθε ευθύνης  του Δήμου,  για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να 
συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και 
για τις πιθανές ζημιές.  
 
 
  Άρθρο 6ο :     Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών   
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Η Διάρκεια εκτέλεσης της  παροχής υπηρεσιών είναι:  
Α΄ ΟΜΑΔΑ (Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου)  έως την εξάντληση του ποσού των 659,68 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Β’  ΟΜΑΔΑ (Παροχή Υπηρεσιών Ταπητοκαθαριστηρίου)  έως την εξάντληση του ποσού των 1.324,32 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
 

Άρθρο 7ο : Τόπος  παραλαβής & παράδοσης των ειδών 

 
1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ταχ. δ/νση: Γαριβάλδη 8, 

κ.Γκινή Βασιλική – 2431 3 53 568  
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ταχ. δ/νση: Γαριβάλδη 8, Πνευματικό Κέντρο- κ.Βασιλειάδης Δημήτρης – 

2431 3 53 564 
3. ΔHΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  ταχ. δ/νση: Βύρωνος 32- κ.Μπίζιου Δάφνη – 2431 0 76620 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ, ταχ. δ/νση: Βασ. Τσιτσάνη 48, πρώην Στρ. Παπαστάθη – κ.Τζίκας 

Νίκος – 2431 0 73 066 
         

Άρθρο 8ο :     Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής 
 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και την παροχή  
βεβαίωσης  από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που 
θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5  
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. 
ΠΡΩΤΟ.  

 
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών 
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την 
διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί 

να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ 

αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 

Τρικάλων. 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
                  Ιωάννης Γκίκας      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

 
 

Μαρία Τσιούτσια 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος 

Δ/νσης  
 
        Στέφανος Νταλάσης 

 

 


