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Α.Π.:  ΠΙΛ-2017/229        Βόλος,    30/11/2017 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την « Παροχή Υπηρεσιών αρχικού καθαρισμού κτιρίου ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ και ετήσιου 

καθαρισμού των (2) κτιρίων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή 

ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/70  και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ0002206253 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την  «Παροχή Υπηρεσιών αρχικού καθαρισμού κτιρίου ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ και ετήσιου 

καθαρισμού των (2) κτιρίων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» που βρίσκονται στην οδό Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο 

(κτίριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ) και στην οδό Μεταμορφώσεως 27 στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της 

παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή εργασιών  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους  

Παροχή Υπηρεσιών αρχικού καθαρισμού κτιρίου ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ και 

ετήσιου καθαρισμού των (2) κτιρίων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ που 

βρίσκονται στην οδό Γ.Καρτάλη 48 – 54ου Συντάγματος Ελάς στο 

Βόλο (κτίριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ) και στην οδό Μεταμορφώσεως 27 στο 

Βόλο 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη / 

Σχετικές εγκρίσεις 

8.871,00 €    (χωρίς Φ.Π.Α.),   

11.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)  

CPV :   90911200-8 

ΚΑΕ: 6207 

Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης  ΑΔΑ:65ΖΗΟΡ9Υ-ΨΞΠ 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθεται στο Παράρτημα 

A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο) 

με  περιγραφή της ικανότητας και της πείρας τους σε καθαρισμούς 

κτιρίων. 

2. Συστατικές επιστολές, τουλάχιστον δύο (2), καλής 

συνεργασίας και ανταπόκρισης στις συμβατικές υποχρεώσεις.  

3. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κάνουν αυτοψία στον χώρο 

καθενός από τα κτίρια, μετά από επικοινωνία με το ΚΕΘΕΑ 

ΠΙΛΟΤΟΣ προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών των 

χώρων, πριν την υποβολή της προσφοράς τους. 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 

της σύμβασης ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, προσκομίζοντας 

αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε 

ισχύ(πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Διάρκεια σύμβασης  Ένα  (1) έτος. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται . 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις  προσφορές τους 

με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του  ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ 

στο Βόλο, Μεταμορφώσεως 27 ΤΚ 383 33, ή ,  ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@kethea-pilotos.gr,  

το αργότερο μέχρι την 8/12/2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11 

π.μ..       Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 

προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για 

παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση 

δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Έναρξη σύμβασης-

Διευθύνσεις παροχής 

υπηρεσιών 

(15)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για τον αρχικό 

καθαρισμό στο κτίριο στην οδό Γ.Καρτάλη 48 – 54ου Συντάγματος 

Ελάς στο Βόλο (κτίριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ) και για τον ετήσιο καθαρισμό 

στα (2) κτίρια του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ: α) στην οδό Γ.Καρτάλη 48 – 

54ου Συντάγματος Ελάς στο Βόλο (κτίριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ) και β) στην 

οδό Μεταμορφώσεως 27 στο Βόλο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α.       

Τρόπος πληρωμής  α. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος  εκδίδει μηνιαίως 

τιμολόγιο το οποίο και αποστέλλει  στο λογιστήριο του 

προγράμματος, ύψους ανάλογου με τις προσφερόμενες εργασίες, 

και σύμφωνα με τα αναλυτικά ποσά που αναγράφονται στην 

Οικονομική Προσφορά του. Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός 

τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. 

β. Καταθέτει Βεβαίωση  φορολογικής  ενημερότητας για 

είσπραξη χρημάτων,  που  να  ισχύει  κατά  τον  χρόνο  της 

πληρωμής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

γ. Καταθέτει Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  που  να  

ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής. (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο) 

δ.     Καταθέτει  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

αντίστοιχο υπάλληλο τη Μηνιαία Κατάσταση των παρεχόμενων 

Εργασιών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 

ε. Καταθέτει απόδειξη ή βεβαίωση  εκκαθάρισης των 

αποδοχών του προσωπικού του τρέχοντος μηνός. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν.3580/2007),  φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) και 

κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων.  

Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Το προσωπικό πρέπει να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο 

mailto:info@kethea-pilotos.gr
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υγείας. 

2. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν 

προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει 

να έχει οπωσδήποτε άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή 

της σύμβασης,  φωτοτυπία των βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού 

που πρόκειται να εργαστεί στα κτίρια καθώς και την 

επικαιροποιημένη ονομαστική κατάσταση προσωπικού, όπως 

κατατίθεται στην Επιθεώρηση εργασίας κάθε φορά. 

 

4. Φωτοαντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην 

οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αντικαθιστά το προσωπικό που 

θα εργάζεται στο κτίριο, παρά μόνο για λόγους ανώτερης βίας ή καθ’ 

υπόδειξη του ΚΕΘΕΑ, και εφόσον προηγηθεί έγγραφη 

γνωστοποίηση στην Επιτροπή Επίβλεψης. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 24210 23439 

Όνομα Υπεύθυνης: Χατζησταματίου Αναστασία 

Ματαίωση της διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 

ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 

και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς 

οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 

Υποκατάσταση αναδόχου Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ 

αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 

δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας του Φορέα. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 

 

          Γκιτάκος Βασίλειος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  

 

Α’: Τεχνική περιγραφή εργασιών  

 

Β’: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α . ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  

Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 48 & 54ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣ – ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 23439  

To προς τον καθαρισμό κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ.Καρτάλη 48 & 54ου Συντάγματος Ελάς 

στο Βόλο, ΤΚ. 383 33, αποτελείται από ισόγειο, α όροφο και β όροφο, συνολικής επιφάνειας   600 τ.μ. 

περίπου. Συγκεκριμένα οι χώροι του κτιρίου αποτελούνται από: 3 κουζίνες,11 WC, 4 γραφεία προσωπικού, 

1 ενιαίο χώρο γραφείων, 2 αίθουσες συναντήσεων,  1 χώρο δραστηριοτήτων, 1 βιβλιοθήκη/χώρο 

υποδοχής και 1 αίθουσα εκδηλώσεων . Στο κτίριο λειτουργεί ανελκυστήρας ενώ στο εξωτερικό μέρος του 

κτιρίου υφίσταται κλιμακοστάσιο με κάλυψη υαλοπετασμάτων. 

 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  (Ισόγειο, Α’ όροφος, Β΄ όροφος) 
 

Ισόγειο, Α’ όροφος, Β΄ όροφος 

: 

 

 Καθαρισμός παντζουριών, Εσωτερικών Κουφωμάτων και 
τζαμιών 

 Κλιμακοστάσιο – Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός 
υαλοπετασμάτων 

 Πατώματα - Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, Παρκέ με 
παρκετέζα, Σφουγγάρισμα 

 Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επίτοιχων 
πλακιδίων της κουζίνας 

 Εξωτερική καθαριότητα όλων των ηλεκτρικών συσκευών  

 Εξωτερικός-εσωτερικός καθαρισμός - ερμάρια – πάγκοι 
κουζίνας  

 Καθαρισμός επίτοιχων πλακιδίων κουζινών 

 Τουαλέτες - Καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής, 
καλαθάκια, σκουπάκι. Σκούπισμα, σφουγάρισμα πατώματος  

 Καθαρισμός  των επιφανειών γραφείων  

 Καθαρισμός του εξοπλισμού γραφείων και γενικότερα 

 Καθαρισμός πριζών 

 Καθαρισμός ανελκυστήρα 

 Καθαρισμός εμφανών ξύλων σκεπής. 

 Αυλή και πεζοδρόμια - πλύσιμο με λάστιχο  
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Β.  ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  

Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 48 & 54ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣ – ΒΟΛΟΣ - ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 23439  

To προς τον καθαρισμό κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ.Καρτάλη 48 & 54ου Συντάγματος Ελάς 

στο Βόλο, ΤΚ. 383 33, αποτελείται από ισόγειο, α όροφο και β όροφο, συνολικής επιφάνειας   600 τ.μ. 

περίπου. Συγκεκριμένα οι χώροι του κτιρίου αποτελούνται από: 3 κουζίνες, , 11 WC, 4 γραφεία 

προσωπικού, 1 ενιαίο χώρο γραφείων, 2 αίθουσες συναντήσεων,  1 χώρο δραστηριοτήτων, 1 

βιβλιοθήκη/χώρο υποδοχής και 1 αίθουσα εκδηλώσεων . Στο κτίριο λειτουργεί ανελκυστήρας ενώ στο 

εξωτερικό μέρος του κτιρίου υφίσταται κλιμακοστάσιο με κάλυψη υαλοπετασμάτων.  Το μόνιμο προσωπικό  

του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, που εργάζεται καθημερινά στο κτίριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανέρχεται στον 

αριθμό των (10)  περίπου ατόμων ενώ επιπλέον προσέρχονται καθημερινά στο χώρο (50) περίπου 

εξυπηρετούμενοι. 

 Ο καθαρισμός θα εκτελείται με  : 

- (4) ώρες απασχόλησης (2) ατόμων κατ΄ελάχιστον, 1  φορά  την εβδομάδα,  

ημέρα Παρασκευή ώρες 08:30 – 12:30 

- (5) ώρες απασχόλησης (1) ατόμου κατ΄ελάχιστον, 1  φορά  την εβδομάδα, 

ημέρα Τετάρτη ώρες 08:30 – 12:30 

- Συνολικές ώρες  καθαρισμού: 13 ώρες την εβδομάδα  

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ (Β΄ όροφος) 
 

Β΄ όροφος  

: 

 

 Καθάρισμα με υγρό πανί των επιφανειών γραφείων  

 Καθάρισμα με υγρό πανί του εξοπλισμού γραφείων  (fax, 
τηλέφωνα, φωτ/κά, άλλες μηχανές γραφείου) 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και καταστροφέων 
εγγράφων 

 Βιβλιοθήκες - ξεσκόνισμα 

 Πατώματα - Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, Παρκέ με 
παρκετέζα, Σφουγγάρισμα 

 Εσωτερικός καθαρισμός ανελκυστήρα 

 Κουζίνα – Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών. 

 Τουαλέτες - Καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής, 
καλαθάκια, pigal. Σκούπισμα, σφουγάρισμα πατώματος  
 

ΜΗΝΙΑΙΑ (Ισόγειο, Α΄ όροφος, Β’ όροφος) 
 

Ισόγειο  & Α΄ όροφος  &                    

Β’ όροφος 

: 

 

 Αυλή και πεζοδρόμια - πλύσιμο με λάστιχο 

 Καθαρισμός τζαμιών   

 Καθαρισμός εξωτερικού κλιμακοστασίου 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ (Ισόγειο, Α’ όροφος, Β’ όροφος) 

Ισόγειο – Α΄οροφος –                        

Β όροφος 
: 

 

 Καθαρισμός παντζουριών, Εσωτερικών Κουφωμάτων  

 Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός υαλοπετασμάτων 
εξωτερικού κλιμακοστασίου 
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Γ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27-ΒΟΛΟΣ  ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 23439 

To προς τον καθαρισμό κτίριο βρίσκεται επί της οδού Μεταμορφώσεως 27 στο Βόλο, ΤΚ. 383 33, 

αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και α όροφο, συνολικής επιφάνειας   450 τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα οι 

χώροι του κτιρίου αποτελούνται από: 1 κουζίνα, 1 τραπεζαρία-βιβλιοθήκη, 1 σαλόνι, 2 χώρους υποδοχής, 3 

τουαλέτες, 5 γραφεία προσωπικού, 1 χώρο συναντήσεων μελών, 2 χώρους ψυχαγωγίας μελών, 1 

αποθήκη, 1 λεβητοστάσιο και 2 μπαλκόνια στον α όροφο. Το μόνιμο προσωπικό  του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, 

που εργάζεται καθημερινά στο κτίριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανέρχεται στον αριθμό των (8)  

περίπου ατόμων ενώ επιπλέον προσέρχονται καθημερινά στο χώρο (30) περίπου εξυπηρετούμενοι. 

 Ο καθαρισμός θα εκτελείται  : 

Ο καθαρισμός θα εκτελείται με  : 

- (4) ώρες απασχόλησης (2) ατόμων κατ΄ελάχιστον 1  φορά  την εβδομάδα,  

ημέρα Τρίτη ώρες 08:30 – 12:30 

- (4) ώρες απασχόλησης (1) ατόμου κατ΄ελάχιστον 1  φορά  την εβδομάδα, 

ημέρα Παρασκευή ώρες 08:30 – 12:30 

- Συνολικές ώρες  καθαρισμού: 12 ώρες την εβδομάδα  

 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  (ισόγειο - μόνο κουζίνα & Α΄ όροφος) 
 

Κουζίνα ισογείου : 

 Εξωτερική καθαριότητα όλων των ηλεκτρικών συσκευών  

 Εξωτερικός καθαρισμός - ερμάρια – πάγκοι κουζίνας  

 Καθαρισμός πλακιδίων άνω του νεροχύτη και περιμετρικά 
των πάγκων 

 Καθαρισμός – Απολύμανση κάδων κουζίνας 

 Απολύμανση νεροχύτη και πάγκων κουζίνας 

 Σκούπισμα – σφουγγάρισμα  πατώματος 
 

Α΄ όροφος  

: 

 Καθάρισμα με υγρό πανί των επιφανειών γραφείων  

 Καθάρισμα με υγρό πανί του εξοπλισμού γραφείων  (fax, 
τηλέφωνα, φωτ/κά, άλλες μηχανές γραφείου) 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και καταστροφέων 
εγγράφων 

 Βιβλιοθήκες - ξεσκόνισμα 

 Πατώματα - Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, Παρκέ με 
παρκετέζα, Σφουγγάρισμα 

 Τουαλέτες - Καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής, 
καλαθάκια, pigal. Σκούπισμα, σφουγάρισμα πατώματος 
 

 
ΑΝΑ 15νθήμερο –   (ισόγειο - μόνο κουζίνα & Α΄ όροφος) 
 

Κουζίνα ισογείου & Α΄οροφος : 

 Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επίτοιχων 
πλακιδίων της κουζίνας 

 Σκούπισμα, πλύσιμο με λάστιχο μπαλκονιών Α΄ ορόφου 

 Καθάρισμα τζαμιών κουζίνας ισογείου και Α΄ ορόφου  
 

 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ      Σελίδα 8 από 11 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ –   Υπόγειο, Ισόγειο & Α’ όροφος 

Υπόγειο- Ισόγειο – Α΄οροφος : 

 Καθαρισμός παντζουριών, Εσωτερικών Κουφωμάτων και 
τζαμιών 

 Τουαλέτες - Καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής, 
καλαθάκια, pigal. Καθαρισμός επίτοιχων πλακιδίων. 
Σκούπισμα, σφουγάρισμα πατώματος 

 Καθάρισμα με υγρό πανί των επιφανειών γραφείων και 
επίπλων γενικότερα 

 Καθάρισμα με υγρό πανί του εξοπλισμού και των σωμάτων 
fun coils 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και καταστροφέων εγγράφων 

 Βιβλιοθήκες – ξεσκόνισμα 

 Πατώματα - Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, Παρκέ με 
παρκετέζα, Σφουγγάρισμα 

 Καθαρισμός τοίχων διαδρόμου ισογείου 

 Λεβητοστάσιο – Σκούπισμα, πλύσιμο πλακών, τακτοποίηση 

  

 

 

 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Α.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β. & Γ.),  όλα τα αναγκαία σκεύη και τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού θα 
παρέχονται από τον Ανάδοχο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ      Σελίδα 9 από 11 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες του 

Παραρτήματος Α που θα πρέπει να καταθέσετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του  ΚΕΘΕΑ-

ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο, Μεταμορφώσεως 27 ΤΚ 383 33, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-pilotos.gr, 

έως την Παρασκευή 8/12/2017 και ώρα 11:00.  

 

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην 

καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής υγείας 2%, φόρος εισοδήματος (άρθρο 64, 

Ν.4172/2013)  και 0,06%  κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για υπηρεσίες.  

Όλα τα αναγκαία σκεύη και τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού  θα παρέχονται από την Ανάδοχο. 

Η προσφορά ισχύει για 2 μήνες (60 μέρες).  

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος .   

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

mailto:info@kethea-pilotos.gr


 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ      Σελίδα 10 από 11 

 

 

 

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27 -  

ΒΟΛΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 48 & 54ου 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣ -  

ΒΟΛΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

ΦΠΑ 24% 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ   

(ΜΕΙΚΤΟ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

(ΜΕΙΚΤΟ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

…….……………  ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

(ΜΕΙΚΤΟ) ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

{ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΟΛΩΝ) } x 12 μήνες 

 

……….………… ευρώ 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ      Σελίδα 11 από 11 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27 -  

ΒΟΛΟΣ 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 48 & 54ου 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣ -  

ΒΟΛΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

/ ΜΗΝΑ ……….………… ευρώ/μήνα ……….………… ευρώ/μήνα 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ  / ΜΗΝΑ 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ / 

ΜΗΝΑ 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

 

……….………… ευρώ/μήνα 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ        

(Α. 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 

ΦΕΚ 115/Α/2010) / ΜΗΝΑ ……….………ευρώ/μήνα ……….………ευρώ/μήνα 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ / ΩΡΑ 

(συμπεριλαμβανομένων 

ασφαλιστικών εισφορών, 

επιδομάτων, δώρων, αδείας 

κλπ.) ……….………ευρώ/ώρα ……….………ευρώ/ώρα 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ……….………ευρώ/μήνα ……….………ευρώ/μήνα 

ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ ……….………ευρώ/μήνα ……….………ευρώ/μήνα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ …………άτομα/ημέρα …………άτομα/ημέρα 


