
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

 Καβάλας
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα αφορά την «παροχή υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας έτους 2017-2018» προς τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.  
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «παροχή υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας έτους 2017-

2018» προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 1069/1980. 
β. Τις διατάξεων του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα ειδικά για τις Δ.Ε.Υ.Α. άρθρα αυτού (222-

338). 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έναν χρόνο από την υπογραφή της. 
Οι χώροι που θα πρέπει να καθαρίζονται βρίσκονται στα εξής κτήρια και το συνεργείο που θα 

ασχοληθεί  με την καθαριότητα θα πρέπει να πηγαίνει: 
 
 Καθημερινά μετά τις 16:00μμ στο κτήριο  της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας επιφάνειας 789 τ.μ. που 

βρίσκεται στην οδό Αγίου Τρύφωνα 14 όπου στεγάζονται τα γραφεία του Διοικητικού προσωπικού και 
των συνεργείων.  

 Τρείς φορές την εβδομάδα ( Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ) στα γραφεία επιφάνειας 105 τ.μ. 
που βρίσκονται στην Δημοτική Αγορά. 

 Δύο φορές την εβδομάδα ( Τρίτη – Παρασκευή ) στο κτήριο όπου στεγάζεται ο  Βιολογικός 
Καβάλας, επιφάνειας 100τ.μ. περίπου. 

 Δύο φορές την εβδομάδα ( Τρίτη – Παρασκευή ) στο κτήριο όπου στεγάζεται ο Βιολογικός 
Παλιού, επιφάνειας 50τ.μ. περίπου. 

 Μία φορά κάθε μήνα στα Αντλιοστάσια Αποχ/σης (Α1-Α5), επιφάνειας 10 τ.μ. περίπου το 
καθένα. 

Τα έξοδα για τα υλικά καθαρισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την 28/02/2017 σε καλά σφραγισμένο φάκελο 

με την ένδειξη «Προφορά για την Υπηρεσία Καθαριότητας» στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού 

μητρώου καθώς και φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες ,φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης 
από το νόμο κράτησης. 

Καβάλα, 20-02-2017 

Ο συντάξας 
Για το Γραφείο 
Προμηθειών 

 
 
 

Ασλανίδης Χρήστος 

Θεωρήθηκε 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 
 

Ξανθόπουλος Νικόλαος 
 


