
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος E-Mail: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499 Website: http://www.nmp-zak.org 

  

Ζάκυνθος, 18/07/2018 
Αρ. Πρωτ: 1533 

 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 
 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «Καθαρισμός των Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το έτος 2018». 

 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην 
ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, 

καλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει έγγραφη οικονομική προσφορά 
σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, για τη σύναψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός των 
Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το 
έτος 2018».  
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθώς και όλων 
των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής.   
 
Ως καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 27η 
Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των προσφορών απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 
2695029870, fax: 2695023499, e-mail: info@nmp-zak.org 
 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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ΑΔΑ: ΩΕΘΙΟΡΡΥ-Ρ1Ω





Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος E-Mail: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499 Website: http://www.nmp-zak.org 

  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας 
 «Καθαρισμός των Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου για το έτος 2018» 

 
 

 
Υπηρεσία προς ανάθεση: Καθαρισμός των Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το έτος 2018. 
 
Διάρκεια υπηρεσίας: από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-12-2018. 
 
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 
Αντικείμενο υπηρεσίας: Ο Καθαρισμός των Γραφείων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, που θα παρέχονται στη έδρα του Φορέα Διαχείρισης, στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος και συγκεκριμένα σε τμήμα του 1

ου
  ορόφου του κτιρίου. Οι 

χώροι περιλαμβάνουν 7 γραφεία, 1 κουζίνα, 1 τουαλέτα, 1 αίθουσα συνεδριάσεων, 1 αποθήκη 
και 1 χώρος υποδοχής εισόδου. Στο χώρο συμπεριλαμβάνονται οι διάδρομοι, το 
κλιμακοστάσιο, και η είσοδος. Συνολικό εμβαδόν πλέον του κλιμακοστάσιου περίπου 185 τ.μ. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει κάθε επιφάνεια στο χώρο, ώστε οι προσφερόμενες εργασίες 
καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο. 
 
Για την ανωτέρω υπηρεσία, τα αντίστοιχα απαιτούμενα υλικά καθαρισμού κλπ θα διατεθούν 
από τον Φορέα Διαχείρισης στον ανάδοχο.  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο, έμπειρο, υπεύθυνο, έντιμο και φερέγγυο 
προσωπικό. 
 
Χρόνος παροχής υπηρεσιών: Δύο (2) φορές την εβδομάδα, όπως παρουσιάζεται στο κάτωθι 
πίνακα:  
 

Ημέρα Ώρα 

Τρίτη Από τις 18.00 και μετά 

Παρασκευή Από τις 18.00 και μετά 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις 
ανωτέρω ημέρες και ώρες ενημερώνοντας προφορικώς τον Ανάδοχο. 
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