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CPVS 90600000-3

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών την καθαριότητα των εξωτερικών
όψεων του μεγάρου Αχτάρικα
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Τις διατάξεις του άρθρ. 118,120, 129 του Ν. 4412/2016.
5) Τις διατάξεις του άρθρ. 130 του Ν.4412/2016 σε συνδ. με το αρθρ. 68 του ν. 3863/2010 (Α΄
115)
6) Τις παρ. 5, 6 του άρθρ.200 του Ν.4412/2016
7) Τις διατάξεις του άρθρ. 218 του Ν.4412/2016
8) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
9) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
10) Την αναγκαιότητα της καθαριότητας των εξωτερικών όψεων του μεγάρου Αχτάρικα.
11) Την με αρ. πρωτ 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημαρχών και
Εντεταλμένων Συμβούλων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και την με αρ. πρωτ.
58120/01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της αρμοδιότητας υπογραφής στους
Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου.
Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:
Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Καθαρισμός των μεταλλικών στορ και στις τρεις πλευρές του κτιρίου ο οποίος θα περιλαμβάνει
απομάκρυνση των περιττωμάτων των περιστεριών, της σκόνης και κατόπιν σαπούνισμα.
2. Καθαρισμό των παραθύρων του κτιρίου όπως και των περβαζιών από τα περιττώματα των
περιστεριών εξωτερικά.
3. Καθαρισμό των παραθύρων των ορόφων που βρίσκονται μέσα στη στοά, όπως και των περβαζιών
από τα περιττώματα των περιστεριών.
4. Ο καθαρισμός θα γίνει με προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι εγκεκριμένα
από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπως θα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά εφαρμογής και
ελέγχου ποιότητας ασφαλείας και υγιεινής βάσει των προτύπων ISO.
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5. Οι εργασίες περιμετρικά του κτιρίου, θα πρέπει να γίνουν με πιστοποιημένο γερανοφόρο –
καλαθοφόρο.
6. Η ευθύνη για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τη στάθμευση του οχήματος είναι ευθύνη
του Δήμου Ηρακλείου.
7. Η ολοκλήρωση των εργασιών καθαριότητας των εξωτερικών όψεων του μεγάρου Αχτάρικα θα
γίνει σε 30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του
εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία.

Ο συντάκτης

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Παιδείας-Πολιτισμού & Νέας Γενιάς
Μαρία Ν. Φουντουλάκη

Στεφανία Τερζάκη

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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