
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Τπηπεσία καθαπισμού κτιπίων και 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Τ.Α.  Αγπινίος.  
Πξνϋπνινγηζκόο: 6.600,00 €  

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

[CPV: 90911200-8] 

 

Η κειέηε αθνξά ζηνλ θαζαξηζκό ηωλ θηηξίωλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.  Αγξηλίνπ από ζπλεξγείν 

θαζαξηόηεηαο. Η δηάξθεηα παξνρήο ηωλ ππεξεζηώλ ζα είλαη δώδεθα (12) κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Η ζύληαμε ηεο κειέηεο, έγηλε ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο:  

1) Σνπ Ν. 4412/8-8-2016  

2) Σνλ Νόκν 4488/17 άξζξν 39 

3) Σν άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπωο ηξνπ. κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013 θαη  

4) 4488/17 άξζξν 39. 

5) ηνπ Ν. 3861/10 «ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο» Πξόγξακκα δηαύγεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

Η παξερόκελε ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθόινπζν θωδηθό Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ CPV: 90911200-8   

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε αλάζεζε ηνπ θαζαξηζκνύ ηωλ θηηξίωλ ηεο ΓΔΤΑΑ  

ζε ζπλεξγείν θαζαξηόηεηαο. Οη ρώξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύκβαζε είλαη 

αλαιπηηθά νη εμήο:  

 

1. Κηίξην θεληξηθώλ γξαθείωλ επί ηεο νδνύ Γ. Βόηζε 7 ζην Αγξίλην, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη : ηζόγεην, 1
νο

 θαη 2
νο

 όξνθνο,  θιηκαθνζηάζην θαζώο θαη βεξάληεο.   Η 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ  αλέξρεηαη ζε κ.η. 504 πεξίπνπ θαη ν θαζαξηζκόο ζα 

είλαη εκεξήζηνο (εξγάζηκεο εκέξεο)  κεηά ην πέξαο ηνπ ωξαξίνπ ηεο ππεξεζίαο.  

 

2. Κηίξην ηερληθήο ππεξεζίαο θαη απνζήθεο ζηελ πεξίνρή  Βνηδνιίβαδν Αγξηλίνπ δίπια 

ζην δεκνηηθό ζηάδην ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη : α) δύν νηθίζθνη 

κε γξαθεία  ζηελ είζνδν ηνπ ρώξνπ δεμηά 30 η.κ. έθαζηνο  β) γξαθείν απνζήθεο ζην 

βάζνο ηνπ νηθνπέδνπ δεμηά 35 η.κ. πεξίπνπ θαη  γ) γξαθείν θίλεζεο ζην βάζνο ηνπ 

νηθνπέδνπ αξηζηεξά 6 η.κ. πεξίπνπ. Ο θαζαξηζκόο ζηνπο αλωηέξω ρώξνπο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ωξαξίνπ εξγαζίαο.   

 

3. Κηίξην ζηελ δεμακελή ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Υξηζηνθόξνπ επί ηεο νδνύ Βπδαληίνπ 

πεξίπνπ 50 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ. Ο θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ωξαξίνπ εξγαζίαο.   

 



 

4. Κηίξην ζηελ πεξηνρή Καιύβηα Αγξηλίνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ην Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο 

Αγξηλίνπ 950,00 πεξίπνπ ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ. Ο θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα θάζε άββαην έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν.   

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη βάζεη ηνπ Ν. 3863/2010, άξζξν 68, λα πξνζδηνξίζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ηνλ αθξηβή αξηζκό ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο.  

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο.  Η δαπάλε 

πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ηωλ έμη ρηιηάδωλ εμαθνζίωλ ρηιηάδωλ επξώ 

(6.600,00 €)  πιένλ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ εηώλ 2022 

θαη 2023 ηεο ΓΔΤΑΑ  από ηνλ ΚΑ 64.98.05.  

 

 

 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
 

Αγξίλην 

28/02/2022 

 

 

 

 

 
Αγλαΐα Φύσσα ΚΩΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

Οηθνλνκνιόγνο - Λνγίζηξηα Π.Δ.   ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

  ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΔΤΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Τπηπεσία καθαπισμού κτιπίων και 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Τ.Α.  Αγπινίος.  
Πξνϋπνινγηζκόο: 6.600,00 €  

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Πεπιγπαυή 

αντικειμένος 

ςνολική μηνιαία 

αξία σωπίρ ΦΠΑ 

ςνολική ετήσια αξία 

σωπίρ ΦΠΑ 

Καζαξηζκόο θηηξίωλ 

θαη εγθαηαζηάζεωλ 

ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ 

 

 

550,00€ 

 

 

6.600,00€ 

  

θαζαξή εηήζηα αμία.  

 

6.600,00€ 

  

αμία Φ.Π.Α. 24% 

 

1.584,00€ 

 πλνιηθή αμία  8.184,00€ 

 

 

 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
 

Αγξίλην 

28/02/2022 

 

 

 

 

 
Αγλαΐα Φύσσα ΚΩΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ - ΛΟΓΙΣΡΙΑ Π.Δ.   ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ 

  ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΔΤΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

 

 


