
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ)  ο ικονομικού  έτους  2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   12505 /2016
KA:  60-6274 .0002

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2 .500 ,00  €

     ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 2.499,84 €

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα αφορά τον καθαρισμό των μοκετών - ταπήτων κ.λ.π. των  (7)παιδικών σταθμών - και
για το διάστημα αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης εως 31/12/2016 και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
 Ισχύουσες διατάξεις
Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης),άρθρ 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,ΠΔ 28/80
Η άνω εργασία χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους με το ποσό των 2.500,00 €, που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016 με κ.α. 6274.0002 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με
τις διατάξεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες 2.499,84 €.
1.) Οι μοκέτες- τα χαλιά -τάπητες κ.λ.π. -, θα πρέπει να καθαριστούν με:
α) υπο αλλεργικά απορρυπαντικά, έτσι ώστε να μην είναι επιβλαβH για το ανθρώπινο οργανισμό.
β) με τη χρήση του απορρυπαντικού να διατηρήσουν το χρώμα τους, να μην αλλοιωθεί η υφή
τους.
γ) να αφαιρεθούν όλες οι βλαβερές ουσίες και λεκέδες και να μην μείνουν υπολείμματα απορ-
ρυπαντικών.
Πριν συσκευαστούν και να αποθηκευθούν να στεγνώσουν καλά.
Να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας, μέχρι να παραδοθούν στο χώρο των παιδικών σταθμών.
Σε περίπτωση καταστροφής κάποιου είδους ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αντικατα-
στήσει.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εάν σε περίπτωση που ο καθαρισμός των μοκετών - χαλιών
κ.λ.π δεν ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τότε θα πρέπει να τα πάρει
πίσω και να γίνει πάλι ο καθαρισμός.
Στην τιμή περιλαμβάνεται, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά στο μέρος που πρόκειται να ορίσει
η αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Η παροχή Υπηρεσιών καθαρισμό μοκετών -ταπήτων κ.λ.π θα γίνει  στην έδρα του αναδόχου
για το γενικό σύνολο.

Α/Α ΕΙΔΗ
ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΤΜ ΠΟΣΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΑ ΤΜ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΥΛΑ-
ΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

3,00 € 672 ΤΜ 2.016,00 €
    ΦΠΑ 483,84 €
    ΤΕΛΙΚΟ 2.499,84 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΣ

ΤΖΕΛΛΟΥ- ΓΡΑΠΑΤΣΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣ ΔΗΜΟΥ
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