
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ   10/7/2019                    

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ) ο ικονομικού  έτους  201 9  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ …. /2019  
KA:  60-6274.000 5  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4 .000 ,00  €  

      ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:  1.472,128    €  
 

 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προβλέπεται η 

ανάθεση της ακόλουθης εργασίας, όπως αναλυτικά παρακάτω:   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2019 αιτούμενης συνολικής  πίστωσης (με ΦΠΑ 

24%):  1.472,128€   των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Α,Β,Γ,ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ και  του 

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.  

 Η άνω εργασία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής  και Επαγγελματικής 

Ζωής 2017-2018» με το ποσό των 4.000,00€, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019 με 

Κ.Α. 6274.0005 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.  

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες   1.472,128€. 
1.) Οι μοκέτες- τα χαλιά -τάπητες κ.λ.π. -, θα πρέπει να καθαριστούν με: 
α) υπο αλλεργικά απορρυπαντικά, έτσι ώστε να μην είναι επιβλαβή 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 απορρυπαντικών. 
2.) Πριν συσκευαστούν και να αποθηκευθούν να στεγνώσουν καλά. 
3) 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 αντικαταστήσει. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που ο καθαρισμός των μοκετών - χαλιών κ.λ.π δεν είναι 
σύμφωνος   με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, να επαναλάβει τη διαδικασία καθαρισμού. 
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 

1 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2019  ΑΝΑ τ.μ.  ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. 
  3,20 € 371 ΤΜ 1.187,20 € 

       ΦΠΑ 284,928 € 

       ΤΕΛΙΚΟ 1.472,128 € 

                                                   
                                             

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
 
 
 

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
 
 

ΤΖΕΛΛΟΥ-  ΓΡΑΠΑΤΣΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  

 
 
 
 

ΜΑΧΑΙΡΑ  ΛΟΥΚΙΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

 

 


