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∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υλοποίηση και επέκταση προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
την ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο Καβάλας» 

 
 

CPV: 
80540000-1 Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  #24.800,00€#µε ΦΠΑ24% 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών, που αφορούν στις Υπηρεσίες 
υλοποίησης και επέκτασης προγράµµατος ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης για την 
ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο Καβάλας. 

Η ανωτέρω υπηρεσία εντάσσεται στην εξής κατηγορία, όπως αυτή αναφέρεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε κωδικό CPV: 
80540000-1 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Η υπόψη εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, και περιλαµβάνεται 

στον προϋπολογισµό του έτους 2021 στον Κ.Α 20.6117.0015 µε το ποσό των έξι χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (6.200,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) και τον προϋπολογισµό 

του ∆ήµου για το έτος 2022 στον Κ.Α 20.6117.0015 µε το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων 

εξακοσίων ευρώ (18.600,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) και χρηµατοδοτείται από 

πόρους του ∆ήµου (ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης). Η συνολική προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη έχει ως εξής: 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη έχει ως εξής: 

Αξία υπηρεσιών: € 20.000,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% : € 4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: € 24.800,00 

 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων αποτελεί το πρώτο βήµα στην διαχείριση των 
απορριµµάτων. Ο ∆ήµος Καβάλας στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης των 
απορριµµάτων ολοκληρώνει τον Σεπτέµβριο του 2021,  µια σειρά δράσεων για την προώθηση 
της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης λειτουργώντας διαδικτυακή πλατφόρµα 
ανακύκλωσης, καθώς και εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα, στην οποία ο πολίτης συλλέγει και 
εξαργυρώνει πόντους επιβράβευσης µε εκπτώσεις και άλλες παροχές σε τοπικά καταστήµατα 
του ∆ήµου. 
 
Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος  θα 
επεκτείνει περαιτέρω τις δράσεις του υλοποιώντας ένα νέο πρόγραµµα διάρκειας 12 µηνών για 
την ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση & επιβράβευση πολιτών για την ανακύκλωση µέσω 
έξυπνων συστηµάτων.  
Ο βασικός στόχος του νέου προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση, η αύξηση του βαθµού 
διαλογής στην πηγή και του ποσοστού συµµετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση. 
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Το αντικείµενο του νέου προγράµµατος περιλαµβάνει: 
 

1. Υποστήριξη και παρακολούθηση λειτουργίας σηµείων ανακύκλωσης (ενδεικτικά 
κώδωνες γυαλιού ή περιέκτες ενδυµάτων/υποδηµάτων) προς ανακύκλωση µε 
ταυτόχρονη επιβράβευση των χρηστών.  
Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της λειτουργίας σηµείων ανακύκλωσης του ∆ήµου µε την 
εφαρµογή έξυπνων συστηµάτων που βελτιώνουν τη λειτουργικότητά τους και µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά µε την πλατφόρµα επιβράβευσης ανακύκλωσης του 
Followgreen πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι εξής ενέργειες: 
Α) Ενηµέρωση και επικοινωνία: 

 Ανάρτηση οδηγιών προγράµµατος στην ήδη υπάρχουσα δηµοτική πλατφόρµα 
ανακύκλωσης του ∆ήµου 

 Ενηµέρωση των κατοίκων για τον τρόπο λειτουργίας, τη χωριστή συλλογή των 
απορριµµάτων και του τρόπου επιβράβευσης 

 ∆ιενέργεια καµπάνιας προώθησης του προγράµµατος µε γεωστοχευµένη 
προβολή στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης 

Β) Παρακολούθηση λειτουργίας και επιβράβευση:  
 Καταγραφή σηµείων ανακύκλωσης  
 ∆ηµιουργία QRCode ανά σηµείο ανακύκλωσης  
 Πίστωση πόντων επιβράβευσης για χρήση της υπηρεσίας την εβδοµάδα, ανά 

εγγεγραµµένο πολίτη-χρήστη της δηµοτικής πλατφόρµας ανακύκλωσης 

 
2. 12µηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 

εφαρµογής και της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα. 

 
3. ∆ιενέργεια ειδικής καµπάνιας προώθησης των δράσεων διαλογής στην πηγή σε 

κοινωνικά µέσα δικτύωσης  που ειδικότερα θα περιλαµβάνουν: 
 γεωστοχευµένη ενηµέρωση των πολιτών του ∆ήµου για τις δράσεις 

ανακύκλωσης και εξοικονόµησης και την ευαισθητοποίηση τους 
 το δηµιουργικό για τις δηµοτικές δράσεις 
 την παρακολούθησή των αποτελεσµάτων  
 την παραγωγή αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της. 

 
4. Κειµενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του νέου υλικού εκπαιδευτικού/ 

ευαισθητοποίησης, καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρµας και της 
εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα, για την ανανέωση του υλικού. 
 

5. Υποστήριξη στην επαναπροσέγγιση και συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στο 
πρόγραµµα ανακύκλωσης που θα περιλαµβάνει: 

 συστηµατική διεπαφή µε τις υφιστάµενες τοπικές επιχειρήσεις ώστε να 
ανανεώνουν τη συµµετοχή τους µε ειδικές προσφορές προς τους πολίτες,  

 εισαγωγή νέων δεδοµένων για τις προσφορές των επιχειρήσεων στην ψηφιακή 
εφαρµογή,  
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 εικαστική επιµέλεια των προσφορών προκειµένου να είναι πιο ελκυστικές προς 
τους πολίτες  

 διενέργεια προωθητικών δράσεων για τις επιχειρήσεις που δεν συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα, όπως ενδεικτικά door to door επισκέψεις, ενηµέρωση µέσω email, 
διάθεση επικοινωνιακού υλικού σε όσες τελικά συνεργαστούν (stand 
συµµετοχής, αφίσες κ.α.). 

 
6. Σχεδιασµό και υποστήριξη στη διενέργεια και επέκταση νέων µαθητικών δράσεων 

ανακύκλωσης   σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας µέσω συλλογής διαφορετικών 
ρευµάτων αποβλήτων για ανακύκλωση.  
Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τα κάτωθι: 

 Αρχική επαφή µε τους αρµοδίους για τη διοργάνωση του νέου µαθητικού 
διαγωνισµού και ενηµέρωση 

 ∆ιάθεση ειδικών εντύπων προς συµπλήρωση κατά την εφαρµογή του 
διαγωνισµού, προκειµένου να καταγράφονται όλες οι δράσεις και τα 
αποτελέσµατα 

 ∆ιάθεση ειδικής γραµµής υποστήριξης κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 
 Καθορισµός προδιαγραφών απαιτούµενου εξοπλισµού για το πρόγραµµα 

ανακύκλωσης 
 Ψηφιακή απεικόνιση των αποτελεσµάτων του µαθητικού διαγωνισµού σε ειδική 

ψηφιακή πλατφόρµα προς ενηµέρωση του κοινού 
 Υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή της τελετής βράβευσης: 

o ∆ηµιουργία βραβείων για τις πρώτες θέσεις στη µαθητική δράση 
ανακύκλωσης 

o Επιµέλεια και υποστήριξη επαίνων σχολείων και µαθητών για τη διάκριση και 
τη συµµετοχή τους. 

 
7. Σύνταξη πρότυπων δελτίων τύπου και ενηµερωτικών άρθρων για την επικοινωνία των 

δράσεων ανακύκλωσης ∆ήµου στα ΜΜΕ. 
 
Το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών (αποτελεί το Τιµολόγιο της µελέτης) που θα 
υλοποιηθεί από τον εξειδικευµένο Σύµβουλο θα περιλαµβάνει: 

1. Υποστήριξη και παρακολούθηση λειτουργίας σηµείων ανακύκλωσης µε ταυτόχρονη 
επιβράβευση των χρηστών. 

2. 12µηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 
εφαρµογής και της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα που ήδη διαθέτει ο ∆ήµος. 

3. ∆ιενέργεια καµπάνιας των δράσεων διαλογής στην πηγή σε κοινωνικά µέσα δικτύωσης. 
4. Κειµενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του εκπαιδευτικού/ ευαισθητοποίησης 

υλικού, καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρµας και της εφαρµογής για 
κινητά τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ ανανέωση του υλικού. 

5. Υποστήριξη στην επαναπροσέγγιση και συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στο 
πρόγραµµα ανακύκλωσης. 
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6. Σχεδιασµό και την υποστήριξη στη διενέργεια µαθητικών δράσεων ανακύκλωσης 
καθώς και επέκταση σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας µέσω συλλογής 
διαφορετικών ρευµάτων αποβλήτων για ανακύκλωση.  

7. Σύνταξη πρότυπων δελτίων τύπου και ενηµερωτικών άρθρων για την επικοινωνία των 
δράσεων ανακύκλωσης ∆ήµου στα ΜΜΕ. 

8. Τη σύνταξη και υποβολή τεσσάρων (4) εκθέσεων προόδου, ανά τρίµηνο που θα 
περιγράφουν τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το Σύµβουλο το διάστηµα της 
περιόδου αναφοράς. 

 
Η διάρκεια υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.  
 
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει: 

 εξειδικευµένο προσωπικό σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 ειδικό λογισµικό προκειµένου να υποστηριχθούν οι ανωτέρω εργασίες 

 

Και η εν λόγω υπηρεσία απαιτεί: 

1) εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα ανακύκλωσης και τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων και ιδίως εµπειρία σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

2) ανάγκη για δηµιουργία και διάθεση εξειδικευµένου λογισµικού προκειµένου να 
παρασχεθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες 

προτείνεται η ανάθεση των υπηρεσιών υλοποίησης και επέκταση προγράµµατος ενηµέρωσης 
- ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο Καβάλας, για 
περίοδο 12 µηνών, σε εξωτερικό Σύµβουλο, ο οποίος θα έχει κατάλληλη εµπειρία, σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες του Ν. 4412/2016,ο οποίος επιτρέπει τις απ’ ευθείας αναθέσεις υπηρεσιών από 
τους ΟΤΑ µέχρι του ποσού των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Καβάλα,     06/09/ 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

Κλειτσιώτης ∆αµιανός 
Προϊστάµενος Τµήµατος 

Καθαριότητας 
∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

Κλειτσιώτης ∆αµιανός 
Προϊστάµενος Τµήµατος 

Καθαριότητας 
∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

∆αγκάκης Θεόδωρος 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Ποιότητας Ζωής 
ΠΕ Αγρονόµων – 

Τοπογράφων Μηχανικών 
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2.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 

Περιγραφή Εργασίας Ποσότητα Είδος 
Τιµή 

Μονάδας 
(€) 

∆απάνη 
(€) 

Υποστήριξη και παρακολούθηση λειτουργίας 
σηµείων ανακύκλωσης µε ταυτόχρονη 

επιβράβευση των χρηστών.  

1.5 Ανθρωποµήνες 2.000,00 3.000,00 

12µηνη τεχνική υποστήριξη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία ειδικής ψηφιακής 
εφαρµογής και της εφαρµογής για κινητά 
τηλέφωνα που ήδη διαθέτει ο ∆ήµος. 

3 Ανθρωποµήνες 2.000,00 6.000 

∆ιενέργεια καµπάνιας των δράσεων διαλογής 
στην πηγή σε κοινωνικά µέσα δικτύωσης. 

0.5 Ανθρωποµήνες 2.000,00 1.000,00 

Κειµενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση 
του εκπαιδευτικού/ ευαισθητοποίησης υλικού, 
καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής 
πλατφόρµας και της εφαρµογής για κινητά 

τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ ανανέωση του 
υλικού. 

1 Ανθρωποµήνες 2.000,00 2.000,00 

Υποστήριξη στην επαναπροσέγγιση και 
συµµετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στο 

πρόγραµµα ανακύκλωσης. 

1.5 Ανθρωποµήνες 2.000,00 3.000,00 

Σχεδιασµό και την υποστήριξη στη διενέργεια 
µαθητικών δράσεων ανακύκλωσης για την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέσω συλλογής 
διαφορετικών ρευµάτων αποβλήτων για 

ανακύκλωση. 

2 Ανθρωποµήνες 2.000,00 4.000,00 

Σύνταξη πρότυπων δελτίων τύπου και 

ενηµερωτικών άρθρων για την επικοινωνία των 
δράσεων ανακύκλωσης ∆ήµου στα ΜΜΕ. 

0.5 Ανθρωποµήνες 2.000,00 1.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20.000,00 

Φ.Π.Α 24% 4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
«Υλοποίηση και επέκταση προγράµµατος 
ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης για την 
ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο 
Καβάλας» 
Προϋπ.:24.800.00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
Κ.Α. 20.6117.0015 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Το φυσικό αντικείµενο της εργασίας αφορά στην Υπηρεσία Συµβούλου για την υλοποίηση 
προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης συλλόγων και πολιτών για την 
ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο Καβάλας. 
 

Άρθρο 2ο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει σωστά και στο ακέραιο τα παραπάνω. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβαρύνεται µε το κόστος ολοκλήρωσης ή διόρθωσης.  

 

Άρθρο 3ο 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 
Ν.4555/2018 και του Π.∆. 80/2016. 
 
Άρθρο 4ο 

Τα τεύχη που ορίζονται ως συµβατικά στοιχεία και µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση της εργασίας, καθώς και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
τους, είναι τα παρακάτω: 

α.   Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του Αναδόχου 
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ. Ο Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας 
δ. Η Υπάρχουσα Μελέτη της Υπηρεσίας 

Κατά την εκτέλεση της εργασίας, όλων των παραπάνω συµβατικών τευχών, υπερισχύει η 
σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ ∆ήµου και Αναδόχου. 
 
Άρθρο 5ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται λόγω προϋπολογισµού.  
 
Άρθρο 6ο 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης µε τον Ανάδοχο µετά από έγγραφη 
προειδοποίησή του σε περίπτωση κακής τήρησης των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 7ο 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εµπειρία, ήτοι εµπειρία κατά τα τελευταία τρία (3) 
έτη σε τουλάχιστον µία (1) δηµόσια σύµβαση περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης 
µε ΟΤΑ Α’ Βαθµού καθώς και οµάδα έργου µε συντονιστή επιστήµονα ΠΕ µε 15ετή εµπειρία σε 
αντίστοιχο αντικείµενο τόσο σε ΟΤΑ Α’ Βαθµού, όσο και σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα. 
 Για την ανάθεση, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηµα µε οικονοµική 
προσφορά, για έγκριση. 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
«Υλοποίηση και επέκταση προγράµµατος 
ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης για την 
ανακύκλωση µε έξυπνα συστήµατα στον ∆ήµο 
Καβάλας» 
Προϋπ.:24.800.00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
Κ.Α. 20.6117.0015 
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Άρθρο 8ο 

Η διάρκεια της ανάθεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
Άρθρο 9ο 

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση των ενεργειών βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 10ο 

Ο προϋπολογισµός της υπόψη εργασίας δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 20.000,00 µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της εργασίας υπερβεί το 
ποσό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει το ποσό της υπέρβασης. 
 
Άρθρο 11ο 

Οι φόροι για το ∆ηµόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν 4013/2011 όπως ισχύει). 
 
Άρθρο 12ο 

Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) 
ισόποσες δόσεις µε την υποβολή τεσσάρων (4) εκθέσεων προόδου του έργου, αντίστοιχα. Η 
πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µε χρηµατικά εντάλµατα εκδιδόµενα σε βάρος της οικείας 
πίστωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού, εφόσον έχει τακτοποιήσει προηγουµένως τις 
πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύµβαση και 
έχει ολοκληρωθεί καλώς η εργασία ή το µέρος που της αναλογεί, χωρίς αντιρρήσεις και εν 
γένει προβλήµατα. 

Καβάλα,     06/09/ 2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

Κλειτσιώτης ∆αµιανός 
Προϊστάµενος Τµήµατος 

Καθαριότητας 
∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

Κλειτσιώτης ∆αµιανός 
Προϊστάµενος Τµήµατος 

Καθαριότητας 
∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

∆αγκάκης Θεόδωρος 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Ποιότητας Ζωής 
ΠΕ Αγρονόµων – 

Τοπογράφων Μηχανικών 

 
  

 


