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Αρ. Φακ.: Δ.Ι.23.14.24 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 24/2019 

 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΙΔΑΛΙΟΥ  

 
 

Ο Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορά με την μέθοδο συνοπτικών διαδικασιών για 
την αγορά υπηρεσιών για τη φροντίδα του πάρκου του συνοικισμού 
αυτοστέγασης του Δήμου Ιδαλίου, για την περίοδο από 01/01/2020 – 
31/12/2022. 
 
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του φροντιστή του εν λόγω πάρκου θα είναι τα 
ακόλουθα:-  
 

1. Θα μεριμνά έτσι ώστε οι πόρτες του πάρκου να ανοίγουν καθημερινά 

η ώρα 07:30 και να κλείνουν η ώρα 00:00 για την περίοδο από 

01Μαρτίου μέχρι 30 Νοεμβρίου και η ώρα 08:00 μέχρι 22:00 για την 

περίοδο από 01 Δεκεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου.  

 

2. Καθαριότητα των χώρων υγιεινής/ αποχωρητηρίων που θα 

περιλαμβάνει: 

 

• Καθημερινή αλλαγή / καθαριότητα / απολύμανση καλάθων και 

τοποθέτησης καινούριων σκυβαλοσάκουλλων. 

• Καθημερινό πλύσιμο / απολύμανση νιπτήρων & 

αποχωρητηρίων και τοποθέτηση απολυμαντικού / 

αντιβακτηριακού υγρού. 

• Καθημερινό σφουγγάρισμα όλων των χώρων υγιεινής με 

απολυμαντικό / αντιβακτηριακό υγρό. 
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• Καθημερινός έλεγχος και συμπλήρωση / αντικατάσταση 

αναλώσιμων χαρτικών (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες) και υγρό 

σαπούνι. 

 
Γενικά θα μεριμνά έτσι ώστε να διατηρούνται σε καλή υγειονομική κατάσταση. 

 

3. Θα έχει την ευθύνη για την άρδευση και το κλάδεμα των δέντρων των  

φυτών και των θάμνων / φραμών που βρίσκονται φυτεμένα στο 

πάρκο και κόψιμο των χόρτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου και απομάκρυνση όλων των 

άχρηστων υλικών σε χώρο που θα του υποδεχτεί από τον Δήμο. Το 

σύστημα άρδευσης θα τυχαίνει από τον φροντιστή του συχνού 

ελέγχου, συντήρησης ή και επέκτασης και αντικατάστασης τυχών 

φθαρμένων εξαρτημάτων / λάστιχων για την καλή λειτουργία του. 

Όλα τα υλικά που χρειάζονται για την αντικατάσταση / επέκταση / 

βελτίωση του συστήματος άρδευσης θα παρέχει ό Δήμος. Η 

συχνότητα άρδευσης και κλαδέματος των δέντρων και φυτών θα 

υποδεικνύεται προφορικώς και μετά γραπτώς από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου ανάλογα με την περίοδο / εποχή του έτους και 

τις ανάγκες των φυτών, και θα τυχαίνει της έγκρισης του αρμόδιου 

υπαλλήλου του Δήμου. Σε περίπτωση που ο Δήμος θα προβεί στον 

ψεκασμό των φυτών / δέντρων ο φροντιστής αφού ειδοποιηθεί εκ των 

προτέρων γραπτώς, θα είναι υπόχρεος όπως κρατήσει το πάρκο 

κλειστό και τοποθετήσει τις ανάλογες σημάνσεις που θα του δοθούν 

από τον Δήμο για 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. Μετά το πέρας των 24 

ωρών θα πλένονται με νερό όλα τα πλακόστρωτα / διάδρομοι / 

πλαστικό δάπεδο και θα πλένονται όλα τα παιχνίδια / παγκάκια / 

τραπέζια κλπ. 

 

4. Θα μεριμνά έτσι ώστε ο χώρος εντός και γύρω από το πάρκο να 

διατηρείται καθαρός και θα απομακρύνει τις ακαθαρσίες και άχρηστα 

αντικείμενα που θα υπάρχουν εκεί και πιο συγκεκριμένα: 
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• Καθημερινή αλλαγή / καθαριότητα καλάθων και τοποθέτησης 

καινούριων σκυβαλοσάκουλλων. 

• Καθημερινή καθαριότητα όλου του χώρου / σκούπισμα και 

μάζεμα σκουπιδιών / ακαθαρσιών/ φύλλων. 

• Εβδομαδιαίο σφουγγάρισμα / πλύσιμο με νερό όλων των 

πλακόστρωτων διαδρόμων, πλαστικού τάπητα και δαπέδου 

στεγάστρων. 

• Εβδομαδιαίο πλύσιμο παιχνιδιών, καρεκλών / παγκάκια / 

τραπεζιών. 

 

5. Θα αναφέρει γραπτώς στο Δήμο τυχών ζημίες ή καταστροφές που θα 

γίνουν στο πάρκο και τυχών βελτιώσεις που προτείνει. 

 

6. Όλα τα σκουπίδια που θα προκύπτουν από την καθαριότητα 

εξαιρουμένων αυτών που θα προκύπτουν από το κλάδεμα των 

φυτών / δέντρων και την καθαριότητα των χώρων πρασίνου, θα 

τοποθετούνται στο τροχήλατο σκυβαλοκιβώτιο που θα παρέχει / 

τοποθετήσει ο Δήμος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντος του 

πάρκου και για το οποίο ο φροντιστής θα έχει την ευθύνη όπως το 

μεταφέρει σε προσβάσιμο από το σκυβαλοφόρο χώρο τις ημέρες που 

θα του υποδεχτεί από τον Δήμο για το άδειασμα του. Τις υπόλοιπες 

μέρες το εν λόγο σκυβαλοκιβώτιο θα βρίσκεται εντος του πάρκου 

στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του, και γενικά την όλη ευθύνη για 

την φύλαξη του, καλή λειτουργία και κατάσταση, καθαριότητα, 

πλύσιμο και απολύμανση και προστασία του από πιθανές ζημιές 

ή/και βανδαλισμούς θα την έχει ό φροντιστής. 

 

7. Οι προσφορές θα υποβληθούν για ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ανά 

μήνα. 
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8. Όλα τα αναλώσιμα, καθαριστικά, σκυβαλοσάκουλλα, χαρτικά κλπ θα 

τα παρέχει ό Δήμος. 

 
9. Ο φροντιστής θα καταβάλλει τους απαιτούμενους φόρους καθώς και 

την εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και/η οποιαδήποτε άλλα ταμεία ως αυτοτελώς εργαζόμενο 
άτομο. 

 
10. Η παροχή των υπηρεσιών φροντιστή δεν δημιουργεί οποιαδήποτε 

υπαλληλική και/η δημοσιουπαλληλική σχέση μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου 
και του φροντιστή ο οποίος δεν έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
παρά μόνο αυτά που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης.  

 

11. Η εργασία θα τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης του Δήμου και μετά θα 

γίνεται η πληρωμή. 

 
12. Ο φροντιστής θα υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο μηνιαία έκθεση για 

την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών. 

 

13. Η υπογραφή των συμβολαίων θα γίνει σε διάστημα μίας 

εβδομάδας από την ειδοποίηση κατακύρωσης προσφοράς. Σε 

περίπτωση που επιτυχών προσφοροδότης δεν προσέλθει για 

υπογραφή των συμβολαίων η εργασία θα ανατίθεται σε άλλο. 

 

14. Ο Δήμος Ιδαλίου δεν είναι υπόχρεος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή 

οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 

 
15. Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας 

από 20 μέχρι 65 ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν 

προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι 

υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να 

υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. 

 

16. Οι προσφορές να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο 

προσφορών του Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 

11/10/2019. 
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Παράβαση οποιουδήποτε όρου της προσφοράς εξ’ υπακούει αυτόματη 
επιβολή αποκοπής €100,00 (εκατό ευρώ).   
 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί παράβαση όρων της προσφοράς τρεις 
φορές εξ’ υπακούει ακύρωση του συμβολαίου.   

 
Από το Δήμο Ιδαλίου  
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ΔΗΜΟΣ  ΙΔΑΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ.  Δ.Ι.24/2019  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΙΔΑΛΙΟΥ  
 

Δήμαρχο Ιδαλίου, Δάλι. 
 
Κύριε, 
 
Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα Έγγραφα της Προσφοράς, τις 
Εγκυκλίους στους Προσφοροδότες, εμείς, οι υποφαινόμενοι, 
αναλαμβάνουμε να παρέχουμε υπηρεσίες φροντίδας του πάρκου 
συνοικισμού Αυτοστέγασης για το ποσό των €…………,…… +ΦΠΑ 
(……………………………Ευρώ πλέον ΦΠΑ) τον μήνα όπως θα 
καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους του 
Συμβολαίου. 
 

• Μέχρι που να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η 
Προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν 
δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 

• Αντιλαμβανόμεθα πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε τη 
χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 

 
Υπογραφή Προσφοροδότη ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου* 

………………………………………………………………………………………….. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………………………….……………………………… 

Όνομα Προσφοροδότη/ Συνεταιρισμού/ 

Εταιρείας:*………..………………………………………………………………  

Διεύθυνση: 

………………………………………………………..………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………… Τέλεφαξ: ………………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………….. 

Μάρτυρες (Όνομα, Υπογραφή, Διεύθυνση) 

• …………………………………………........................ 

• …………………………………………........................ 

* Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου να επισυνάπτεται 
πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Εξουσιοδότησης για Υπογραφή. 
 

____________________________________________ 


