
           
 

 
 

 

                  Κέρκυρα  1η Ιουλίου 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ 19/2021 

 
          ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ GRAFFITI»  

CPV:45442190-5 (εργασίες αφαίρεσης βαφής) 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

    Με την μελέτη αυτή, προβλέπονται οι εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων 
χώρων, προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στον καθαρισμό εξωτερικών 
επιφανειών από γκράφιτι και   συνθήματα σε μάρμαρα, μνημεία, αγάλματα και 
τοίχους που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, Δημοτικά 
κτίρια, διότι υποβαθμίζουν την αισθητική εικόνα της πόλης και πολλές φορές 
προκαλούν φθορές, κυρίως στις μαρμάρινες επιφάνειες κατά το έτος 2021 -2022. 
 
       Για τον καθαρισμό των γκράφιτι και συνθημάτων από τις επιφάνειες, απαιτείται 
επάλειψη με χημικά προϊόντα και μετά από ένα διάστημα όταν αρχίζει το σπρέϋ να 
διαλύεται, φεύγει από την επιφάνεια με την χρήση μόνο πιεστικού και ζεστού 
νερού. Για το κάθε είδος της επιφάνειας θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό υλικό, 
δηλαδή άλλο για την φυσική πέτρα, άλλο για μάρμαρο, άλλο για τις μεταλλικές 
επιφάνειες, πλεξιγκλάς ή γυαλί. Για δύσκολους ρύπους σε εξωτερικές επιφάνειες, 
συνήθως σε πλατείες, μάρμαρα, μνημεία, αγάλματα κ.λ.π., θα χρησιμοποιηθεί 
υδροσοβολή και υδροαμμοβολή, έτσι ώστε να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
 
   Τα χημικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι οικολογικά. 
 
   Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει τα χημικά υλικά, θα πρέπει να παίρνει 
μέτρα ασφαλείας και να εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του υπευθύνου, ο οποίος 
θα είναι επιφορτισμένος με την περάτωση του έργου που θα του ανατεθεί από την 
υπηρεσία που εκπόνησε την μελέτη. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 



    Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διαδικασία και τα χημικά υλικά τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για τις επιφάνειες που χρήζουν προστασίας και καθαρισμού. 
 
    Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
με κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αναδόχου:  
 

1. Υπεύθυνη  δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατίθεται το απαιτούμενο και σύμφωνα με το νόμο 
  προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες και την προβλεπόμενη ασφαλιστική 
κάλυψη.  

3. Φορολογική ενημερότητα  
 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα  
 

        6.Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των     
           γκράφιτι και συνθημάτων από τις επιφάνειες 
           Η οικονομική προσφορά θα αναγραφεί σε ειδικό έντυπο που ακολουθεί την  
           παρούσα.  
 
       Με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα συνταχθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης από 
τον προϊστάμενο του τμήματος.  
      Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται από την προσφορά του και 
εξοφλείται με την λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει αφού ο ανάδοχος 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά .  
       Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις . 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.798,80 Ε, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), καθώς στον προϋπολογισμό του Δήμου το ποσό 
ανέρχεται και είναι εγγεγραμμένο στον  Κ.Α  15.6279.002 «Εργασίες  καθαρισμού                                                                                                                                           
κοινοχρήστων χώρων   από τα GRAFFITI». 
 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους .  
Περιεχόμενα μελέτης: 

 Τεχνική έκθεση 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) 

 Προσμέτρηση -Προϋπολογισμός 

 Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς 
      

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
 

ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 



                 
           
 

 
 

 

                  «Υπηρεσία Καθαρισμού &  
                             Προστασίας Επιφανειών» 
                           Κ.Α.: 15.6279.002 «Εργασίες  
                             καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων  
                              από τα GRAFFITI» 
                           CPV: 45442300-0  
                    (εργασίες προστασίας επιφανειών) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Τιμή 

Μονάδ
ος 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

1. Εργασία καθαρισμού και προστασίας 
επιφανειών ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

Μ2 600 6.45 Ε 3.870,00 
Ε 

      

      

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.870,00 

                                                                                                    Φ.Π.Α  24%      928,80 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   4.798,80 

 

 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
 

ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

             ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                      

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου 

 :26610-40676 
email   : culture@corfu.gov.gr 

Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 

 
 
 
ΘΕΜΑ:     «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Τιμή 

Μον. 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

1. Εργασία καθαρισμού και προστασίας 
επιφανειών ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

Μ2 600   

      

      

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

                                                                                                    Φ.Π.Α  24%  

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  

                                                                                                Σύνολο: 
                                                                                              ΦΠΑ 24%: 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

Κέρκυρα ………………….. 
 



 

 


