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Θέκα: Καζαξηόηεηα Ληκεληθώλ Εωλώλ λήζνπ Καιύκλνπ. 
 

 

    Λόγω ηνπ όηη ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Καιύκλνπ δελ δηαζέηεη ππεξεζία 

θαζαξηόηεηαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη  ζε ηδηώηε ηελ εθηέιεζε  παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ 

θαζαξηόηεηα  ηωλ θάηωζη Ληκεληθώλ δωλώλ ηεο λήζνπ Καιύκλνπ. 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ θεληξηθνύ Ληκέλα Καιύκλνπ  

Από 1/05/15 έως 31/10/15 
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Κπξηαθή 
ενώ από 1/11/15 και μεηά  
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

2 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο  θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ ηνπ έμω κόινπ ΑΓ. Νηθόια 

Από 1/05/15 έωο 31/10/15 
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

3 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ, ηεο παξαιηαθήο δώλεο από 
παξαιία Καζόληα έωο Βνπβάιε. 

Από 1/05/15 έως 31/10/15 
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Κπξηαθή 
ενώ από 1/11/15 και μεηά  
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο άββαην 

4 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο  θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ ηνπ κόινπ, ζηνλ Σξνύιν-
Λαθάζη. 

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

5 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ ηνπ Ληκελίζθνπ θαη 
παξαιηαθήο δώλεο Μειηηζάρα.  

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

6 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ ηνπ Ληκελίζθνπ θαη 
παξαιηαθήο δώλεο Δκπνξεηνύ.  

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 



7 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή 
απνξξηκκάηωλ ηνπ Ληκελίζθνπ θαη 
παξαιηαθήο δώλεο Ρίλαο Βαζύ  

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Κπξηαθή 

8 Καζαξηζκόο ηνπαιεηώλ Ληκελίζθνπ Ρίλαο 
Βαζύ   

Από 1/05/15 έως 31/10/15 
Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Κπξηαθή ενώ 
από 1/11/15 και μεηά  
Γεπηέξα- Σεηάξηε -Παξαζθεπή 

9 Καζαξηζκόο ηνπαιεηώλ θάηω από 
Γεκαξρείν  

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Κπξηαθή 

10 Καζαξηζκόο γξαθείωλ Ληκεληθνύ Σακείνπ Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

 
 
    Τποτρεώζεις ηοσ ενηολοδότοσ 
 

 Υεηξωλαθηηθόο θαζαξηζκόο όιωλ ηωλ Ληκεληθώλ δωλώλ θαη κόιωλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ παξαπάλω πίλαθα. 

  Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ απ’ όινπο ηνπο θάδνπο θαη θαιαζάθηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο παξαιηαθέο δώλεο. Γειαδή, ν αλάδνρνο νθείιεη κε δηθά ηνπ κέζα λα πξνβαίλεη 

ζηελ πεξηζπιινγή  ηωλ απνξξηκκάηωλ θαη νγθωδώλ αληηθεηκέλωλ πνπ βξίζθνληαη 

εληόο θαη γύξω ηωλ θάδωλ. Σελ θόξηωζε ηωλ απνξξηκκάηωλ ζε δηθό ηνπ όρεκα  θαη 

ηελ απόζεζε ηνπο  ζηνλ ρώξν απόζεζεο απνξξηκκάηωλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:  

 Ξεζθόληζκα θαη θαζαξηζκόο ηωλ γξαθείωλ (κε απνξξνθεηηθό παλί θαη πγξό 

θαζαξηζκνύ), ηξαπεδηώλ, θαξεθιώλ, ειεθηξηθώλ/ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 

(ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ζπζθεπώλ ηειεθώλωλ, ζπζθεπώλ fax), 

κηθξνεπίπιωλ, ζωκάηωλ θιηκαηηζκνύ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλωλ ηεο 

αηζνύζεο, (κε απνξξνθεηηθό παλί θαη πγξό θαζαξηζκνύ).  

 Ξεζθόληζκα ηωλ βηβιίωλ θαη ηωλ θαθέιωλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη 

θαζαξηζκόο ηωλ βηβιηνζεθώλ, ληνπιαπηώλ ή πάγθωλ όπνπ βξίζθνληαη νη θάθεινη 

(κε απνξξνθεηηθό παλί θαη απνξξππαληηθό).  

 Ξεζθόληζκα θαη ζθνύπηζκα ηωλ εζωηεξηθώλ πξεβαδηώλ ηωλ παξαζύξωλ.  

 Ξεζθόληζκα ηωλ πεξζίδωλ ηωλ ηδακηώλ ηωλ γξαθείωλ (όπνπ ππάξρνπλ).  

 Ξεζθόληζκα ηωλ θωηηζηηθώλ. Ξεζθόληζκα θαη θαζάξηζκα ηωλ θάδξωλ θαη ηωλ 

ηδακηώλ, πηλάθωλ δωγξαθηθήο θαη θωηνγξαθηώλ. θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα 

δαπέδωλ (κε λεξό θαη πγξό θαζαξηζκνύ). θνύπηζκα κνθεηώλ, (όπνπ ππάξρνπλ), 

κε ειεθηξηθή ζθνύπα.  

 Άδεηαζκα όιωλ ηωλ θαιαζηώλ απνξξηκκάηωλ, αιιαγή ζαθνύιαο ζε όια ηα 

θαιάζηα, ζθνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδωλ, κεηαθνξά θαη ελαπόζεζε 

ζθνππηδηώλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάηωλ ηνπ Γήκνπ.  



 

 ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ: 

 Καζαξηζκόο εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά ηωλ ιεθαλώλ θαη ηωλ θαπαθηώλ κε εηδηθό 

 απνξξππαληηθό-απνιπκαληηθό πγξό (ριωξίλε). 

 Καζαξηζκόο ηωλ ληπηήξωλ, βξπζώλ θαη ζαπνπλνζεθώλ κε εηδηθό απνξξππαληηθό- 

 απνιπκαληηθό. 

 θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ηωλ δαπέδωλ κε απνξξππαληηθό-απνιπκαληηθό 

πγξό. 

 Σνπηθόο θαζαξηζκόο ηωλ πιαθηδίωλ γύξω από ηηο ιεθάλεο θαη γύξω από ηνπο 

ληπηήξεο κε εηδηθό απνξξππαληηθό-απνιπκαληηθό πγξό. 

 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο ζην θαιάζη ηωλ αρξήζηωλ. 

 

 
 ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ 

 

 Ωο ειάρηζηνο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ν αλάδνρνο 

είλαη έλα (1) απνξξηκκαηνθόξν αλνηρηνύ ηύπνπ 2  θπβηθώλ. 

 Σν ειάρηζην πξνζωπηθό πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο είλαη 1 νδεγό θαη 2 

εξγάηεο.  

 Ο αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ Γηεύζπλζε ηνπ Ληκεληθνύ 

Σακείνπ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πξόγξακκα αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο. 

 

 

Σα είδε θαζαξηζκνύ  πνπ ζα ρξεηαζηνύλ βαξύλνπλ ηνλ Ληκεληθό Σακείν.  

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, από ηελ 

επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.                                              

Καηάζεζε πξνζθνξώλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 6/3/2015 θαη ώξα 12:00. 

Σν άλνηγκα ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 9/3/2015 θαη ώξα 13:00. 

Τπελζπκίδνπκε όηη γηα λα κπνξεί  θάπνηνο λα θαηαζέζεη πξνζθνξά  ζα πξέπεη λα 

έρεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 

 

 
 
                                                                                    Ο Πξόεδξνο 
 
 

           αθειιάξηνο Ζι. Σειηαθόο 
                                                                             

 


