
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ηράκλειο 4/5/2018 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                        
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                                      
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600                                                                                                                

        
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   2018 

 
Έχοντας 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 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσία : :  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ 2017  

6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το 

δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

 Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ  
1.Καθαρισμός,φύλαξη ( όπου απαιτείται)  και παράδοση μοκετών των παιδικών 
σταθμών με οικολογικά αντιαλλεργικά  απορρυπαντικά, φιλικά προς το περιβάλλον 
εγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση του Χημείου του κράτους.  
Μέσα στον φάκελο προσφοράς απαιτείται,  επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχουν 
έγγραφα πιστοποίησης των απορρυπαντικών- φαρμάκων από διαπιστευμένο φορέα. 
Οι μοκέτες θα μαζευτούν από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι 20  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  
και θα παραδοθούν  σε αυτούς  μέχρι 27 Οκτώβρη 2018 
Έξοδα μεταφοράς - μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο του διαγωνισμού. 
 

Οι μοκέτες στο σύνολό τους είναι κινητές, συνολικών διαστάσεων 313,00μ2 και  
όπου απαιτείται καθαρισμός , φύλαξη  και παράδοση  και πιο  συγκεκριμένα: 
 -στο Α ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 21,00 μ2 
-στο Γ ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 23,00 μ2 
-στο ΣΤ ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 28,00 μ2 
- στο Ζ ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 22,00 μ2 
- στο Ι ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 79,00 μ2 
- στο ΚΕΠΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  μοκέτες συνολικών 40,00μ2 
- στο ΚΕΠΑ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ μοκέτες συνολικών 48,50 μ2 
- στο ΚΕΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  μοκέτες συνολικών 11,,00μ2 
- στο Δ ΚΕΠΑ μοκέτες συνολικών 40,50 μ2 



 

  

. Καθαρισμός, ( όπου απαιτείται)  και παράδοση μοκετών των παιδικών σταθμών με 
οικολογικά αντιαλλεργικά  απορρυπαντικά, φιλικά προς το περιβάλλον εγκεκριμένα 
από τη Γενική Διεύθυνση του Χημείου του κράτους. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Βιο-καθαρισμός,  60 τεμαχίων στρωμάτων  των παιδικών σταθμών ώστε να 
καταπολεμούνται τα ακάρεα, οι  μύκητες, τα βακτήρια και οι ιοί. 
Υποχρεωτικά μετά την υπηρεσία θα παραδίδεται στον παιδικό σταθμό Πιστοποίηση Βίο-
προστασίας των στρωμάτων, τα οποία θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, ακάρεα, σκόνη, 
νεκρά κύτταρα, βακτήρια    μικροοργανισμούς, μύκητες κτλ. ενώ  Κάθε απαλλαγμένο 
στρώμα από μικρόβια και μικροοργανισμούς θα φέρει μια στάμπα  
 Βίο-προστρασίας η οποία θα αποδεικνύει τον βιο-καθαρισμό. 
 
 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                               ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
   Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Βουρεξάκης Γεώργιος 

                           


