ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κυπαρισσία 18 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 3887
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ & Δ.Ε.
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 10.6274.05)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
αφορά τις παρακάτω εργασίες επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει ανάλογο προσωπικό για τον καθαρισμό των
εσωτερικών και των αυλείων χώρων όλων των κατωτέρω κτιρίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
και ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ του Δήμου Τριφυλίας:

Α) Δ. Κ. Κυπαρισσίας.
Καθαρισμός κτιρίου του Νέου Δημοτικού Μεγάρου, εκτάσεως εξακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων
(630,00 τ.μ.) και διακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (230,00 τ.μ.) αύλειο χώρο.
 Ωράριο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι οι ώρες που στο παραπάνω κτίριο δεν λειτουργούν οι
υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι: Ο καθαρισμός θα γίνεται Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς κάθε άλλη μέρα αν
παραστεί ανάγκη, όταν θα χρησιμοποιείται η αίθουσα του Δ.Σ.
Δεν υπάρχει χρονικό όριο εκτέλεσης των εργασιών διότι θα ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την
χρήση του κτιρίου.
 Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 7.016,13 ΕΥΡΩ χωρίς το ΦΠΑ για ένα έτος από την υπογραφή του
συμφωνητικού. Η δαπάνη θα καταβάλλεται μηνιαίως με το αντίστοιχο ποσό των 584,68 χωρίς το
Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Υπολογιζομένου ότι η σχετική σύμβαση θα συναφθεί από 5/4/2019 έως και 4/4/2020, ο επιμερισμός
κατ’ έτος γίνεται ως εξής:

Για το έτος 2019, η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των:
ΕΥΡΩ = ΣΥΝΟΛΟ 6.428,36 ΕΥΡΩ .

5.184,16 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 1.244,20

και για το έτος 2020 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των: 1.831,97 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 439,67
ΕΥΡΩ = ΣΥΝΟΛΟ 2.271,64 ΕΥΡΩ.
(Ο επιμερισμός γίνεται με την πρόβλεψη ότι οι άνω εργασίες θα συμβασιοποιηθούν από 5-42019. Σε περίπτωση μεταγενέστερης συμβασιοποίησης, επιμερίζεται αναλόγως και μέχρι την
συμπλήρωση δωδεκαμήνου).
Συνολική δαπάνη 584,68 Χ 12 = 7.016,13 + (ΦΠΑ 24%) 1683,87 = 8.700,00 ΕΥΡΩ
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Β) Δ. Κ. Κυπαρισσίας.
Καθαρισμός κτιρίου Πολεοδομίας εμβαδού διακοσίων (200,00) τ.μ. κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
και τον καθαρισμό του κτιρίου Φιλαρμονικής εμβαδού (343,00) τ.μ. κάθε Τρίτη – Πέμπτη-Σάββατο.


Ωράριο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι οι ώρες που στα παραπάνω κτίρια δεν εκτελούνται υπηρεσίες
ή άλλες εκδηλώσεις λαμβανομένου υπόψη ότι οι ημέρες και το χρονικό όριο εκτέλεσης των εργασιών
θα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών.



Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 5.967,72 ΕΥΡΩ χωρίς το ΦΠΑ για δώδεκα μήνες από την ημέρα
υπογραφής του συμφωνητικού. Η δαπάνη θα καταβάλλεται μηνιαίως με το αντίστοιχο ποσό των 497,31
ΕΥΡΩ το μήνα χωρίς το Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Υπολογιζομένου ότι η σχετική σύμβαση θα συναφθεί από 11/4/2019 έως και 10/4/2020, ο επιμερισμός
κατ’ έτος γίνεται ως εξής:

Για το έτος 2019, η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των:
ΕΥΡΩ = ΣΥΝΟΛΟ 5.344,44 ΕΥΡΩ .

4.310,02 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 1.034,42

και για το έτος 2020 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των: 1.657,70 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 397,86
ΕΥΡΩ = ΣΥΝΟΛΟ 2.055,56 ΕΥΡΩ.
(Ο επιμερισμός γίνεται με την πρόβλεψη ότι οι άνω εργασίες θα συμβασιοποιηθούν από 11-42019. Σε περίπτωση μεταγενέστερης συμβασιοποίησης, επιμερίζεται αναλόγως και μέχρι την
συμπλήρωση δωδεκαμήνου).
Συνολική δαπάνη 497,31 Χ 12 = 5.967,72 + (ΦΠΑ 24%) 1.432,28 = 7.400,00 ΕΥΡΩ
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Γ) Δ.Κ. Φιλιατρών
1-. Καθαρισμός δημοτικού μεγάρου Φιλιατρών εμβαδού εξακοσίων τ.μ (600,00 τμ) και τετρακοσίων τ.μ.
(400,00 τμ) αυλείου χώρου,
2-. Καθαρισμός κτιρίου ΚΕΠ ογδόντα τ.μ (80,00 τ.μ) και
3-. Καθαρισμός κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας εκατό τ.μ (100,00τ.μ.)
 Ωράριο εκτέλεσης των εργασιών στους χώρους (1) θα είναι ΔΕΥΤ έως ΠΑΡΑΣΚ, στους χώρους (2) θα
είναι ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ και στους χώρους (3) θα είναι ΔΕΥΤ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ και στις ώρες
που στα παραπάνω κτίρια δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι: Ο καθαρισμός θα γίνεται τις άνω ημέρες και κάθε άλλη μέρα αν παραστεί έκτακτη ανάγκη.
Δεν υπάρχει χρονικό όριο εκτέλεσης των εργασιών διότι θα ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την
χρήση των κτιρίων.
 Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 7.016,16 ΕΥΡΩ χωρίς το ΦΠΑ για ένα έτος από την υπογραφή του
συμφωνητικού. Η δαπάνη θα καταβάλλεται μηνιαίως με το αντίστοιχο ποσό των 584,68 χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Υπολογιζομένου ότι η σχετική σύμβαση θα συναφθεί από 01/08/2019 έως και 31/7/2020, ο επιμερισμός
κατ’ έτος γίνεται ως εξής:

Για το έτος 2019, η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των: 2.923,40 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 701,60 ΕΥΡΩ
= ΣΥΝΟΛΟ 3.625,00 ΕΥΡΩ .

και για το έτος 2020 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των: 4.092,76 ΕΥΡΩ + (ΦΠΑ 24%) 982,24
ΕΥΡΩ = ΣΥΝΟΛΟ 5.075,00 ΕΥΡΩ.
(Ο επιμερισμός γίνεται με την πρόβλεψη ότι οι άνω εργασίες θα συμβασιοποιηθούν από 1-82019. Σε περίπτωση μεταγενέστερης συμβασιοποίησης, επιμερίζεται αναλόγως και μέχρι την
συμπλήρωση δωδεκαμήνου).
Συνολική δαπάνη 584,68 Χ 12 = 7.016,16 + (ΦΠΑ 24%) 1.683,84 = 8.700,00 ΕΥΡΩ
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Δ-. Ο χρόνος των άνω συμβάσεων θα είναι ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής τους.
ΔΑΠΑΝΗ: 20.000,00 €
Φ.Π.Α:

4.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 24.800,00 €
Η ανωτέρω δαπάνη είναι πολυετής και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6274.05 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2019 με ποσό 15.397,80 ΕΥΡΩ, ενώ θα επιβαρυνθεί και ο προϋπολογισμός
του οικονομικού έτους 2020 στον αντίστοιχο Κ.Α. με ποσό 9.402,20 ΕΥΡΩ.

Κυπαρισσία 18-03-2019
O συντάξας

Γεώργιος Καραμπότσος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Στρατικοπούλου Χριστίνα

