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ΘΔΜΑ : «Πξνθήξπμε πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ θαη’ απνθνπή 
θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ 
Πξνζηαζίαο Φπηψλ Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Καβάιαο ηνπ Τπ. Α.Α. θαη Σξνθίκσλ» 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. α) Σνπ Π.Γ. 63/2005 ΦΔΚ 98/Α/2005 (Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα) 
β) Σνπ Π.Γ. 70/15 πεξί αλαζπζηάζεσο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
γ) Σνπ Π.Γ. 97/2017 (Οξγαληζκφο Τπ.Α.Α.& Σξνθίκσλ) 

2. Σνπ Ν. 4270/14 (Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο Γηαηάμεηο) 
3. Σνπ Π.Γ. 4412/8-8-2016 ΦΔΚ Α (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ) 
4. Σελ αξηζκ.6793/29272/1390/-28-02-2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
5. Σνπ Β.Γ. 284/61 (Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ Πεξί Γηνηθήζεσο Γηαρεηξίζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κ.Σ.Γ.Κ & Γαζψλ) 
6. Σν άξζξν 12 παξ. 2 ηνπ Ν. 3889/10 (ΦΔΚ 182/Α) πεξί ρξεκαηνδφηεζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, θχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπνπ 
κεηνλνκάδεηαη ην Κ.Σ.Γ.Κ. θαη Γαζψλ ζε Σακείν Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο. 

7. Σελ ππ. αξηζκ. 2250/755592/05-07-2016 εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο 
Τιηθνχ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπ. Α. Α. θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ, κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ.   

8. Σελ ππ. αξηζ. 1376/13948 (ΦΔΚ 395 B’ / 10.02.2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πεξί κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο ζηνπο Γεληθνχο 

Γξακκαηείο, Δηδηθφ Γξακκαηέα, Πξντζηακέλνπο Γεληθήο, Πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο θαη 

Πξντζηακέλνπο Σκήκαηνο θαη ππεχζπλνπο γξαθείνπ ηνπ ΤπΑΑΣ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Προκηρύζζοσμε πρότειρο μειοδοηικό διαγωνιζμό ζε εσρώ με γραπηές ζθραγιζμένες 
προζθορές και με κριηήριο καηακύρωζης ηην ταμηλόηερη ηιμή, για ηην ανάθεζη έργοσ 
καη’αποκοπή καθαριόηηηας ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων και ηοσ περιβάλλονηος τώροσ 
ηοσ Περιθερειακού Κένηροσ Προζηαζίας Φσηών Ποιοηικού και Φσηοϋγειονομικού Δλέγτοσ 
Καβάλας ηοσ Τπ. Α.Α. και Σροθίμων για ηο έηος 2018,  (cpv: 90911200-8) 

ΑΔΑ: 7Θ634653ΠΓ-672



 

 
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ αλέξρεηαη ηο ανώηερο ζε 
516,00 Δσρώ μηνιαίως ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Κ.Σ.Γ.Κ. Φ110 Κ.Α. 1382 
 
Απφ ην παξαπάλσ πνζφ ζα αληηκεησπίδνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο ακνηβέο δει. ε ακνηβή εξγαζίαο 
ε αμία ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη ε εξγνδνηηθή εηζθνξά. 
Η θαζαξή αμία ησλ εηδψλ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ζε πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΔΑ.Α.ΓΗ.Τ., ε νπνία 
ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ). 
Καηά ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο παξνρήο ππεξεζίαο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο 8% επί ηεο θαζαξήο 
αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ θαη θξαηήζεηο) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2187/94, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2187/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2198/94. 
 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ Παξαζθεπή 4 Ματνπ 2018 θαη ψξα 12:00 κ.κ. θαη φζνη 
επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ή λα απνζηείινπλ ηηο 
έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζηα 
γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο (ππεχζπλε θ. Αηιακάδνγινπ Μαξία). 
 
 
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 
 
Οξίδνπκε επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηε κφληκε επηηξνπή 
παξαιαβψλ πξνκεζεηψλ θιπ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 47/17-01-2018 
Απφθαζε 
 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο γίλεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, κέρξη ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία 
θαη ψξα απηνπξνζψπσο ή κε εθπξνζψπνπο ή απνζηέιινληαο ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ή courier ζηελ Γ/λζε: Περιθερειακό Κένηρο Προζηαζίας Φσηών Ποιοηικού και 
Φσηοϋγειονομικού Δλέγτοσ Καβάλας, Σέρμα Αμσνηαίοσ Άγιος Λοσκάς, Καβάλα, Σ.Κ. 651 10 
Σ.Θ. 1235. 
 
Η ππεξεζία καο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 
απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.  
  
Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δίλνληαη απφ ηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε 
θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο (ηει. 2510600423) 

 
Η απφθαζε απηή ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΓΜΗ) 

 
Δπιζσνάπηεηαι : ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄(ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 
 
 

                 Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο   
                                   
 
 
 
 
                                Μαξία Ηιηάδνπ   
 
Κνηλνπνηείηαη 

1. Μέιε Δπηηξνπψλ 
2. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

(domtrade@acci.gr) 
3. Σνπηθφ επηκειεηήξην ((info@chamberofkavala.gr) 

 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:info@chamberofkavala.gr
ΑΔΑ: 7Θ634653ΠΓ-672



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Καζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ππεξεζίαο, ηζνγείνπ θαη 1νπ νξφθνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
750 η.κ. θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα ην έηνο 2018 σο αθνινχζσο:   

 Η εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζα γίλεηαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο (7.00 π.κ. -15.00 κ.κ.). 

 Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο θαη απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε άρξεζηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο. 

 θνχπηζκα ησλ ρψξσλ, πξνζεθηηθφ μεζθφληζκα ησλ επηθαλεηψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο 

ρψξνπο. 

 Δπηκειεκέλν ζθνπγγάξηζκα. 

 ηα εξγαζηήξηα ην μεζθφληζκα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη κφλν κε ππφδεημε 

ησλ ππεπζχλσλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ παινπηλάθσλ (πφξηεο, παξάζπξα) ζα γίλεηαη κία θνξά ην κήλα. 

 Σα κπαιθφληα θαη νη εμσηεξηθέο ζθάιεο ζα ζθνππίδνληαη θαη ζα πιέλνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 

κήλα.  

 ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο (W.C.), ζα αληηθαζίζηαληαη νη ζαθνχιεο ζηα θαιαζάθηα απνξηκκάησλ, ζα 

θαζαξίδνληαη επηκειεκέλα νη επηθάλεηεο (ληπηήξεο, θαζξέπηεο, πιαθάθηα, ιεθάλεο θ.ι.π.), κε 

θαηάιιειν απνξξππαληηθφ. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια 

απνιπκαληηθά.  

 Σα ζθνππίδηα θαη ηα ραξηηά ζα ζπιιέγνληαη απφ ηα γξαθεία, εξγαζηήξηα θαη W.C., θαη ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην.  

 ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη θνχξεκα θαη θαζαξηζκφο ησλ ρφξησλ απφ ην κήλα 

Απξίιην έσο θαη ην κήλα επηέκβξην ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη ζπλνιηθά κέρξη ελλέα θνξέο 

ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Σα πιηθά πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ( απνξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά, ζαθνχιεο δηαθφξσλ κεγεζψλ, γάληηα, ζθνπγγαξφπαλα, ζθνχπεο, θαξάζηα θ.ι.π.), 

βαξχλνπλ ηνλ κεηνδφηε.  

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρφξησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ εθφζνλ ν κεηνδφηεο δελ δηαζέηεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (θνπξεπηηθή κεραλή, ςαιίδη κπνξληνχξαο, θιαδεπηήξη, θηπάξη, θι.π.), 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απηά πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.  
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