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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 
(ΙΑΝ_ΦΕΒΡ_2017).

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ύδρας πρόκειται να αναθέσει απευθείας την 
υπηρεσία που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών (από 1/01/2017 μέχρι 28/02/2017), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010, και προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται 
να υποβάλλουν προσφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΔΑΠΑΝΗ

Το αντικείμενο παροχής υπηρεσίας του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά 
υπηρεσίες καθαριότητας Κ/Χ  στον Δήμο Ύδρας. Συγκεκριμένα:

• όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, 
οι πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι θέσεις όπου βρίσκονται 
αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων.

• οι ακτές / παραλίες (Σπηλιά - Αυλάκι - παραλίες μεταξύ Βλυχού και 
Πλάκας Βλυχού), με προσωπικό καθημερινά.

• οι κύριες οδοί από το ύψος (α) Φαρμακείο Ραφαλιά, (β) Κατάστημα 
Λεμπέση Μπόκια, (γ) Κατάστημα ‘Ρόδι’ και (δ) Εστιατόριο ‘Caprice’ - 
Ξενοδοχείο ‘Amaryllis’, μέχρι την παραλία, κάθε 15 ημέρες κατά τη θερινή 
περίοδο.

• τα αλσύλλια και οι χώροι πρασίνου των οικισμών του Δήμου, όπου θα 
γίνεται καθαρισμός και καλλωπισμός τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον το κάτωθι προσωπικό:
• Έναν (1) εργάτη καθαριότητας πλήρους (8-ωρης) απασχόλησης.
• Δεκατέσσερις (14) εργάτες καθαριότητας μερικής απασχόλησης.
 Τα μέσα που θα διαθέτει ο Ανάδοχος είναι τα εξής:
• Έξι (6) ημίονους .
• Τον εξοπλισμό ατομικής υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων (φόρμες, 
γάντια, μπότες, κτλ.)
• Μέσα για τον χειρωνακτικό καθαρισμό (Σκούπες, σακούλες κτλ).

Συνολική 
δαπάνη (χωρίς 
ΦΠΑ):
26.689,69 €

Μηνιαία 
δαπάνη (χωρίς 
ΦΠΑ): 
13.344,85 €

 

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών, της σίτισης και περιποίησης των έξι (6) 
ημιόνων , των υλικών ατομικής υγιεινής και των μέσων χειρονακτικού καθαρισμού.

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Ύδρας και η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2017.



Η σύμβαση θα λύεται πριν την παρέλευση διμήνου, εφ’ όσον αναδειχθεί 
μειοδότης στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1/2016  διακήρυξη.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, με τον αναδειχθησόμενο ανάδοχο, αυτός θα 
πρέπει να προσκομίσει:
-Ένορκη βεβαίωση ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του 
πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
-Εξειδίκευση της προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 
Παρασκευή, 30/12/2016 και ώρα 10:00 στην γραμματεία του Δήμου Ύδρας. Η 
προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στο ειδικό έντυπο που θα παρέχεται από την 
Γραμματεία του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Δήμο Ύδρας 
(τηλ. 2298320200-3). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ


