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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2 ΕΔ/2019
Καρδίτσα 13-02-2019                                                                  KA :  10-6274.0003

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προβλέπεται η 
ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας-παροχής υπηρεσιών, όπως αναλυτικά παρακάτω :

Υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Καρδίτσας (ουρητήρια Δημοτικής  Αγοράς).
Στο  Δήμο Καρδίτσας  εργάζονται τρεις καθαρίστριες που επιμελούνται τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων
(πλην σχολείων). Τα Δημοτικά κτίρια που επιμελούνται είναι: το κεντρικό Δημαρχείο, το κτίριο όπου στεγάζεται
η Υπηρεσία Δόμησης και οι Τεχνικές Υπηρεσίες, το κτίριο όπου στεγάζεται η υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας  ,
το κτίριο όπου στεγάζεται το Ληξιαρχείο και η υπηρεσία δημοτολογίου, το ΚΕΠ, το χώρο όπου στεγάζονται η
Δημοτική Αστυνομία και το Τμήμα Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.λ.π. 
Επειδή το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των
ουρητηρίων Δημοτικής Αγοράς.
Σκοπός της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας των
δημοτικών ουρητηρίων για όλο το 2019.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου:
Καθημερινό   επαναλαμβανόμενο σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά .
Καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση και πλύσιμο των λεκανών W.C., των νιπτήρων και των 
ουρητηρίων , βρύσες, καθώς και στους νιπτήρες θα υπάρχει δοχείο με υγρό σαπούνι για πλύσιμο των 
χεριών.
Άδειασμα και καθαρισμό των καλάθων αχρήστων, των δοχείων χάρτου που βρίσκονται στους χώρους 
υγιεινής, και τοποθέτηση νέας σακούλας στα καλαθάκια καθημερινά.
Τοποθέτηση χάρτου υγείας καθημερινά.
Ξεσκόνισμα και καθαρισμό των θυρών μία φορά την εβδομάδα.
Καθαρισμός οροφής από αράχνες – σκόνες –βρωμιές .
Καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των ουρητηρίων.
Τα καθαριστικά – απολυμαντικά θα τα προμηθεύεται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

Η ως  άνω παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους με το ποσό των 4.774 €, που
έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α. :  10-6274.0003
και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 3.850
3.850,00 €

ΦΠΑ 924,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.774,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

EΛENH NTABANA
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
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