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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

Από το Πρακτικό της 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την  29η Ιουλίου 2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203/2022  
Περίληψη  

 
«Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας με τίτλο: 
«Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ληξουρίου για ένα έτος». 
 
Στο Ληξούρι σήμερα 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Γερ. & Αθηνάς 
Τζουγανάτου, 1ος όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με το άρθρο 
75 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 
78 του Ν.4954/2022,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.5697/25-07-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (4) και ονομαστικά: 
 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ                                                                         
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                   
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                         3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ   

4.   ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                          (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 
                                         
 

 
Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος 
του Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας 
με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ληξουρίου για ένα 
έτος» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τη σχετική εισήγηση 
, η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και η 
οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
« Η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών  Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων  Δήμου 
Ληξουρίου για ένα έτος όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρίθ 38/2022 μελέτη της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών . 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Την αδυναμία με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε 
στις επιτακτικές ανάγκες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων  Δήμου Ληξουρίου  
2. Το ότι  η αντίστοιχη Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών, Καθαρισμού Δημοτικών 
Κτιρίων  Δήμου Ληξουρίου,  που είχε συναφθεί από 2-8-2021 λήγει στις 31-7-2022 
3. Το άρθρο 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν 
4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4674/2020. 
Σύμφωνα με την 38/2022 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το 
αντικείμενο 
των παρεχόμενων Υπηρεσιών και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται οι εν 
λόγω Υπηρεσίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
«Η παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού 30.720,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , αφορά στις Υπηρεσίες Καθαρισμού 
Δημοτικών Κτιρίων  Δήμου Ληξουρίου για ένα έτος  
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κατωτέρω : 
Οι υπηρεσίες στα  κτίρια Δημοτικών Υπηρεσιών  που αναφέρονται στην παρούσα 
έκθεση περιλαμβάνουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α) ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των γραφείων (με απορροφητικό 
πανί και υγρό καθαρισμού), τραπεζιών, καρεκλών, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών 
συσκευών (ηλεκτρονικών υπολογιστών πλην των οθονών, συσκευών τηλεφώνων, 
συσκευών fax), μικροεπίπλων, σωμάτων κλιματισμού και διακοσμητικών 
αντικειμένων της αιθούσης, (με απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού).  
Ξεσκόνισμα των βιβλίων και των φακέλων που βρίσκονται σε εμφανές σημείο και 
καθαρισμός των βιβλιοθηκών, ντουλαπιών ή πάγκων όπου βρίσκονται οι φάκελοι 
(με απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό). Ξεσκόνισμα και σκούπισμα των 
εσωτερικών πρεβαζιών των παραθύρων. Ξεσκόνισμα των περσίδων των τζαμιών 
των γραφείων (όπου υπάρχουν). Ξεσκόνισμα των φωτιστικών. Ξεσκόνισμα και 
καθάρισμα των κάδρων και των τζαμιών, πινάκων ζωγραφικής και φωτογραφιών. 
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και υγρό καθαρισμού). Σκούπισμα 
μοκετών, (όπου υπάρχουν), με ηλεκτρική σκούπα. Άδειασμα όλων των καλαθιών 
απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα, σφουγγάρισμα 
δαπέδων, μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του 
Δήμου. 
Β) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (όπου υπάρχουν): Ξεσκόνισμα και καθαρισμός 
ντουλαπιών και ηλεκτρικών συσκευών (με απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό), 
καθαρισμός νεροχυτών-βρυσών (με καθαριστικό υγρό για τα άλατα), καθαρισμός 
διαφόρων μηχανών κοινής χρήσεως (π.χ. ψύκτες νερού), άδειασμα καλαθιών 
απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα 
δαπέδων (με νερό και υγρό καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών 
στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 
Γ) ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (WC): Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των ειδών 
υγιεινής και των κουφωμάτων. Καθαρισμός και απολύμανση των λεκανών WC 
(εσωτερικά και εξωτερικά), (τοίχοι, κρυφά σημεία γωνίες) με ειδικά χημικά 
καθαριστικά (μη τοξικά!) και απολυμαντικά υγρά, με απορροφητικό πανί. 
Καθαρισμός και απολύμανση των νιπτήρων και των βρυσών (με καθαριστικό υγρό 
για τα άλατα) και σκούπισμά τους με στεγνό ύφασμα, καθαρισμός καθρεπτών με 
υγρό απορρυπαντικό και στεγνό πανί, πλύσιμο πλακιδίων τοίχου (όπου υπάρχουν), 
άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, 
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σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και υγρό καθαρισμού) μεταφορά 
και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 
Δ) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ : Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των τραπεζιών και 
καρεκλών (με απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού), ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών 
συσκευών (τηλεόραση, βίντεο, CD Player κ.λ.π.), συσκευών τηλεφώνων, μικρο-
επίπλων, σωμάτων κλιματισμού και διακοσμητικών αντικειμένων της αιθούσης, (με 
απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού). Ξεσκόνισμα των βιβλίων που βρίσκονται 
σε εμφανές σημείο και καθαρισμός των βιβλιοθηκών, ντουλαπιών ή πάγκων (με 
απορροφητικό πανί και απορρυπαντικό). Ξεσκόνισμα των περσίδων των τζαμιών 
των αιθουσών (όπου υπάρχουν). Ξεσκόνισμα των φωτιστικών. Ξεσκόνισμα και 
καθάρισμα των κάδρων και των τζαμιών, πινάκων ζωγραφικής και φωτογραφιών. 
Σκούπισμα μοκετών (όπου υπάρχουν), με ηλεκτρική σκούπα. 
Καθαρισμός σκάλας (όπου υπάρχει). Άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, 
αλλαγή σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με 
νερό και υγρό καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους 
απορριμμάτων του Δήμου. 
Ε) ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ: Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των 
επίπλων στους ίδιους χώρους. άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, αλλαγή 
σακούλας σε όλα τα καλάθια, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (με νερό και 
υγρό καθαρισμού), μεταφορά και εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους 
απορριμμάτων του Δήμου 
ΣΤ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ: Καθαρισμός των τζαμιών θα γίνεται σε όλα τα κτήρια, 
μια (1) φορά το μήνα εσωτερικά και δύο (2) φορές το χρόνο εξωτερικά. 
Ζ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Ειδικότερα για τους χώρους του ενυδρείου εκτός των 
ανωτέρω απαιτούνται σε εβδομαδιαία βάση η απολύμανση και καθαρισμών των 
δεξαμενών και των δεξαμενών καραντίνας καθώς και των αντλιών και των 
αντίστοιχων φίλτρων. Τα συστήματα επανακυκλοφορίας του νερού και η 
επεξεργασία του, προκειμένου να  διασφαλίζουν την καθαρότητα του νερού 
απαιτούνται να καθαρίζονται επαρκώς και σε εβδομαδιαία βάση για  την 
απομάκρυνση των αποβλήτων.  
 
Όλα τα είδη εργασιών θα παρέχονται με την συχνότητα που προβλέπεται στον 
ακόλουθο Πίνακα, πλην της υπηρεσίας ΣΤ  Καθαρισμός Τζαμιών  Ζ απολύμανση 
ενυδρείου για την οποία προβλέπεται διαφορετική συχνότητα ως παραπάνω. Οι 
υπηρεσίες πρέπει απαραιτήτως να παρέχονται εντός προκαθορισμένου χρονικού 
διαστήματος και συγκεκριμένα από τις 8.00 π.μ. έως τις 12.00 πμ προκειμένου να 
μην παρακωλύεται το έργο των υπηρεσιών πλην των απαιτούμενων υπηρεσιών στο 
ενυδρείο όπου οι ώρες παροχής είναι 9π.μ.έως και 14.00μμ. Ο ανάδοχος θα έχει την 
ευχέρεια παροχής της υπηρεσίας εντός αυτού του διαστήματος κατά τον δικό του 
προγραμματισμό. Το διάστημα αυτό δεν συνεπάγεται ότι απαιτείται η παροχή 
υπηρεσίας αντίστοιχης διάρκειας δηλ. τεσσάρων ωρών για τα κτίρια και 5 ωρών για 
το ενυδρείο. 
Απόκλιση από το χρονικό αυτό επιτρέπεται μόνον κατόπιν αιτήματος του αναδόχου 
προς το Προϊστάμενο Καθαριότητας και κατόπιν δικής του έγκρισης κατά περίπτωση 
με την απαιτούμενη αιτιολογία. 
 
Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι τα εξής και 
βαρύνουν τον ανάδοχο: 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι 
σύγχρονα, εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και φιλικά προς το 
περιβάλλον, με τις αντίστοιχες ενδείξεις και με ρητή δέσμευση του αναδόχου. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες με τα ακόλουθα είδη, 
υγρά καθαριστικά γενικής χρήσης για τα πατώματα, υγρό καθαριστικό–γυαλιστικό 
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για τα τζάμια, τους καθρέπτες και τις ανοξείδωτες επιφάνειες, υγρό καθαριστικό για 
τα γραφεία, καθαριστικό αλάτων, καθαριστικό/απολυμαντικό λεκάνης w.c., 
απορροφητικές πετσέτες καθαρισμού, πανάκια καθαρισμού γραφείων, σακούλες 
απορριμμάτων για τα καλάθια των γραφείων, σακούλες απορριμμάτων για τα 
καλάθια των w.c. και πανάκια καθαρισμού για τα w.c., μεγάλες σακούλες 
απορριμμάτων. 
Τα υλικά για την απολύμανση των δεξαμενών του ενυδρείου και των κυκλοφορητών 
και των φίλτρων θα παρέχονται από τον Δήμο 
Τα κτίρια – χώροι που εντάσσονται στην παροχή της Υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα : 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

α/α Χώροι Διεύθυνση - 
Τόπος 

Συχνότητα παροχής 
όλων των 
υπηρεσιών (πλην 
της υπηρεσίας ΣΤ – 
Καθαρισμός 
Τζαμιών που 
παρέχεται με άλλη 
συχνότητα και Ζ 
απολύμανση 
ενυδρείου Η 
καθαρισμός 
κλειστού 
Γυμναστηρίου )* 

Χρονικό Διάστημα εντός 
του οποίου επιτρέπεται η 
παροχής της Υπηρεσίας 

1 Δημαρχείο – 
Γραφείο Δημάρχου 

ΠΑΠΑ ΧΑΡ 
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ  

Κάθε εργάσιμη 
μέρα 

08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ  

2 Τεχνική Υπηρεσία  Ν. Μπελογιάννη 4 
 

Κάθε Δευτέρα-
Τετάρτη- 
Παρασκευή 

10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ  

3 ΚΕΠ Ληξουρίου Πλατεία 
Αναλήψεως 

Κάθε Δευτέρα-
Τετάρτη- 
Παρασκευή 

08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ  

4 Οικονομική 
Υπηρεσία  

Αφών Ιακωβάτων 
4 
Ληξούρι 

Κάθε Δευτέρα-
Τετάρτη- 
Παρασκευή 

08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ  

5 Δημοτικό Ενυδρείο Παραλία 
Ληξουρίου 

Κάθε Δευτέρα-
Τετάρτη- 
Παρασκευή 

09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ  

6  Βοήθεια στο σπίτι  Προκάτ Κάθε Τρίτη- Πέμπτη  10.00π.μ.έως 12.00 μ.μ. 

7 Κέντρο Κοινότητας  Προκατ  Κάθε Τρίτη -Πέμπτη 8.00 πμ έως  10.00 π.μ 

*Σε περίπτωση που η καθορισμένη ημέρα συμπίπτει με αργία ο καθαρισμός θα 
γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.  
Τα κτήρια – χώροι -πρόγραμμα 
 Όλα τα είδη εργασιών θα παρέχονται με την συχνότητα που προβλέπεται στον 
ακόλουθο Πίνακα. Οι υπηρεσίες πρέπει απαραιτήτως να παρέχονται καθημερινά. 
 Ο ανάδοχος θα έχει την ευχέρεια παροχής της υπηρεσίας εντός αυτού του 
διαστήματος κατά τον δικό του προγραμματισμό. Απόκλιση από το χρονικό αυτό 
επιτρέπεται μόνον κατόπιν αιτήματος του αναδόχου προς το Τμήμα  Καθαριότητας 
και κατόπιν δικής του έγκρισης κατά περίπτωση με την απαιτούμενη αιτιολογία. 
Επίσης για την εν λόγω σύμβαση υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμού του Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 
12.800,00 ευρώ στον ΚΑ 10.6274 με τίτλο "Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  
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κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών" και πόσο 17.920,00 ευρώ από τον προϋπολογισμού 
έτους 2023. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
ευρώ (30.720,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Παρακαλείστε για την έγκριση της αναγκαιότητας της ανάθεσης Δημόσιας 
Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων  Δήμου Ληξουρίου 
για ένα έτος». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α), 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
     (θετικές ψήφοι: 4)          

Εγκρίνει την αναγκαιότητα της ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ληξουρίου για ένα έτος, όπως αυτές 
περιγράφονται στη μελέτη 38/2022 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 203/2022. 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                 Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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