
1 
 

 
Διαγωνισμός  με Συνοπτικές Διαδικασίες 

για την Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού στο Δήμο Λιβαδιών. 
 
 

Ζητούνται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών Καθαρισμού στο        
κτήριο του Δημοτικού Μεγάρου, του Δημοτικού Ιατρείου και της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λιβαδιών ως ακολούθως: 

 
1. Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα αρχίζουν 30 λεπτά πριν την έναρξη των 

εργασιών των Κεντρικών Γραφείων ( οι ώρες λειτουργίας των γραφείων 
είναι από 7.30 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. ) και θα αποπερατώνονται  στις 12 
το μεσημέρι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. 

 
2. Τα Κεντρικά Γραφεία θα καθαρίζονται καθημερινά, το Δημοτικό Ιατρείο 

ανά δεκαπενθήμερο και η Δημοτική Βιβλιοθήκη δύο φορές την 
εβδομάδα. 

 
3. Η Ανάδοχος θα είναι αυτοτελώς  εργαζόμενη και θα πληρώνει εξ’ ιδίων 

τις εισφορές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιεσδήποτε 
άλλες εισφορές με βάση τη Νομοθεσία. 

 
4. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά η 

οποία να δοθεί ανά ώρα χωρίς Φ.Π.Α. 
 
5. Ο προσφοροδότης πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 20-50 ετών, 

γυναικείου φύλου, δημότης Λιβαδιών με εξοφλημένες όλες τις 
υποχρεώσεις της προς το Δήμο μέχρι 30/6/2014. 

 
6. Η προσφοροδότης πρέπει να είναι δηλωμένη στο Γραφείο Εργασίας ως  

άνεργη . 
 
7. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την ημερομηνία  

ανάθεσης  της Σύμβασης. Νοείται ότι αν ο Δήμος διαπιστώσει ότι η 
ανάδοχος επανειλημμένα δεν εκτελεί τα καθήκοντά της με βάση τους 
όρους της σύμβασης θα έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση με 
γραπτή προειδοποίηση προς την ανάδοχο δεκαπέντε ημερών πριν τον 
τερματισμό των Υπηρεσιών της . 

 
8. Η Σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για περίοδο πέραν του ενός έτους αν 

οι υπηρεσίες της Αναδόχου κριθούν ικανοποιητικές για περαιτέρω 
χρονικό διάστημα και σε έκταση για την οποία θα αποφασίσει ο Δήμος 
σε συνεννόηση με την Ανάδοχο. 

 
9. Σε περίπτωση που διοργανώνονται εκδηλώσεις στα Κεντρικά Γραφεία 

του Δήμου πέραν των ωρών εργασίας των Κεντρικών Γραφείων η 
Ανάδοχος πρέπει να καθαρίζει τον χώρο πριν και μετά την εκδήλωση με 
την τιμή της εγκριμένης προσφοράς. 
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10. Αν υποβληθούν δύο προσφορές που θα είναι στην ίδια τιμή και θα 

πληρούν τους όρους της προκήρυξης, τότε ο Δήμος θα εγκρίνει και τις 
δύο προσφορές ως έγκυρες και θα δώσει την εργασία ανά εξάμηνο σε 
κάθε ένα από τους επιτυχόντες προσφοροδότες.   Στην περίπτωση που 
υποβληθούν τρεις ή περισσότερες προσφορές με την ίδια τιμή και 
πληρούν τους όρους της προκήρυξης, τότε  θα γίνει κλήρωση για την 
προσφορά που θα επιλεγεί. Η κλήρωση θα γίνει στην παρουσία των 
προσφοροδοτών που θα υποβάλουν την ίδια τιμή. 

 
11.  Η ανάδοχος πριν την έναρξη της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει 

προς το Δήμο Πιστοποιητικό Υγείας και Πιστοποιητικό Ποινικού 
Μητρώου.   

 
12. Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να υποβληθούν  

στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λιβαδιών, με ένδειξη «Προσφορά για 
εργασία καθαρισμού» και συγκεκριμένα στο κιβώτιο προσφορών που 
βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών είναι η 1η  Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 12μ. 

 
 
 
 
Δήμος Λιβαδιών 29/07/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


