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Καβάλα, 20/10/2020 

 

                                                                                                                    Α.Π.: ΚΙΒ/2020/68 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού στα κτίρια 

του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο και Ανοιχτή Θεραπευτική 

Κοινότητα)» 

 

 

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

Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΕΔ- ΚΙΒ-2020/28 το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  σας απευθύνει πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ 

ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας και Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Καβάλας) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 

 

 

  Γενικοί Όροι 

Είδος   Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  14.112,90 ευρώ  προ  Φ.Π.Α.,  

 17.500,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

 

ΚΑΕ 6207015000 

CPV 90911200-8 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

ΑΔΑ : 66ΔΟΟΡ9Υ-005 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Ισχύς προσφορών  

 

 

 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον 1 μήνα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος 
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Ανάθεση 

προμήθειας/Υπογραφή 

σύμβασης/ Δικαιολογητικά 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης  

προσκομίζοντας: 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 

καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 

εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων 

κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

3. Θα καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή , το αργότερο με την 

υπογραφή της σύμβασης , αντίγραφο του θεωρημένου από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης 

(Σ.Ε.Π.Ε.) προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων 

του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα 

προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 

4. Θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο με την 

υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Αναπροσαρμογή τιμής  Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις  

προσφορές τους είτε ταχυδρομικά είτε σε κλειστό φάκελο 

στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ , επί της οδού 

Τσολάκη και Αθηνάς γωνία Καβάλα, το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.  

2. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία 

των προσφορών της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση 

δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 
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Κατακύρωση 

αποτελεσμάτων έρευνας 

αγοράς    

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, προσκομίζοντας 

αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε 

ισχύ. 

 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά  

α. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος  εκδίδει μηνιαίως 

τιμολόγιο, ύψους ανάλογου με τις προσφερόμενες εργασίες, 

και σύμφωνα με τα αναλυτικά ποσά που αναγράφονται στην 

Οικονομική Προσφορά του. Η εξόφληση πραγματοποιείται 

εντός 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. 

β. Καταθέτει Βεβαίωση  φορολογικής  ενημερότητας για 

είσπραξη χρημάτων,  που  να  ισχύει  κατά  τον  χρόνο  της 

πληρωμής, 

γ.  Καταθέτει Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  που  

να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής, 

δ. Καταθέτει  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

αντίστοιχο υπάλληλο τη Μηνιαία Κατάσταση των 

παρεχόμενων Εργασιών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’  

ε. Καταθέτει αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

(Α.Π.Δ.) του ΕΦΚΑ του προηγούμενου μήνα , που αφορά τους 

απασχολούμενους στη σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του 

αναδόχου ,καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο 

που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

 

 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 

(άρθρο 3, Ν.3580/2007),  8% φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  

Ν.4172/2013), 0,07%  κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ κράτησης 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 Ν. 4412/2016),  

 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο:  2510 223131 

Όνομα Υπεύθυνου Παπαδημητρίου Χάιδω 

 

 

 

Ματαίωση έρευνας αγοράς  

 

 

 

 

 

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 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. 
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                                                 Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Χρήστος Λιάπης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου    1. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κάθε μέριμνα ώστε κατά 

την εκτέλεση των υπηρεσιών από το προσωπικό του, να 

μην παρεμποδίζονται οι θεραπευτικές διαδικασίες που 

τυχόν βρίσκονται σε  εξέλιξη. 

2. 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 της Υπηρεσίας. 

3. Το προσωπικό του πρέπει να είναι υγιές και να έχει 

βιβλιάριο υγείας 

4. 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. 

5. 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. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ,   

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2510 223131 

 

 

Το προς καθαρισμό κτίριο βρίσκεται επί της οδού Τσολάκη και Αθηνάς γωνία Καβάλα , και  

αποτελείται από το σύνολο των γραφείων μετά των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε ισόγειο 

συνολικής επιφάνειας 184 τ.μ. περίπου. Συγκεκριμένα το κτίριο αποτελείται από: 1 χώρο 

υποδοχής, 3 γραφεία προσωπικού, 2 χώρους ομάδων, 2 χώρους κουζίνας,2 τουαλέτες, 1 αποθήκη 

και ένα προαύλιο χώρο 20 τ.μ . Στο χώρο υπάρχει μόνιμο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, που 

εργάζεται καθημερινά στο κτίριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ επιπλέον προσέρχονται 

καθημερινά στο χώρο εξυπηρετούμενοι. 

 

Ο καθαρισμός θα εκτελείται  : 

- 1 φορά την εβδομάδα, ημέρα ………………… από…………πμ έως ………….. πμ.. 

Συνολικές ώρες καθαρισμού: 6 ώρες  εβδομαδιαίως 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 ΓΑΛΗΝΟΥ 27 ΚΑΒΑΛΑ,   

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2510-245835 

 

 

Το προς καθαρισμό κτίριο βρίσκεται επί της οδού Γαληνού 27 Καβάλα, και αποτελείται από 

τριώροφη οικοδομή με πυλωτή, λεβητοστάσιο και ανελκυστήρα. Συγκεκριμένα, αποτελείτε α) από 

ισόγειο συνολικής επιφάνειας 115,74 τ.μ. και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 13,61 

τ.μ., β) πρώτο όροφο συνολικής επιφάνειας 133,51 τ.μ. και δύο ημιυπαίθριους χώρους συνολικής 

επιφάνειας 4,66 τ.μ. γ) δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας 133,51 τ.μ. και δύο ημιυπαίθριους 

χώρους συνολικής επιφάνειας 4,66 τ.μ δ) δώμα/ταράτσα ε) πυλωτή. Στο ισόγειο βρίσκεται η  
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γραμματεία, το σαλόνι, η τραπεζαρία, η κουζίνα και οι δύο τουαλέτες με μία ντουζιέρα. Στον 1ο  

όροφο στεγάζονται 6 γραφεία, μία αποθήκη και 2 τουαλέτες με μία ντουζιέρα. Στον 2ο όροφο 

υπάρχει ένα γραφείο, δύο αποθήκες, ένα σαλόνι, μία τραπεζαρία με κουζίνα, μία τουαλέτα με 

ντουζιέρα και 2 τουαλέτες με ντουζιέρα. Η πυλωτή λειτουργεί στο μέγιστο ως αποθηκευτικός 

χώρος και ως χώρος γυμναστικής.  

   Στο χώρο υπάρχει μόνιμο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, που εργάζεται καθημερινά στο 

κτίριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ επιπλέον προσέρχονται καθημερινά στο χώρο 

εξυπηρετούμενοι. 

  

Ο καθαρισμός θα εκτελείται  : 

- 2 φορές την εβδομάδα, ημέρα ………………… από…………πμ έως ………….. πμ.. 

Συνολικές ώρες καθαρισμού: 10 ώρες εβδομαδιαίως 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης που Προβλέπονται από 

τον ΕΟΔΥ για τον COVID-19.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών 

που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, 

βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής 

χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο 

αντισηπτικό. 

 Οι εργασίες καθαρισμού να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια, 

μετά τη χρήση τους, να απορρίπτονται. 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ (θα πραγματοποιούνται 2φορές την εβδομάδα) 

 

Τουαλέτες : 

Καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής, 

σφουγγάρισμα πατώματος. Καθάρισμα καθρεφτών και 

επιφανειών. Αξεσουάρ (καλαθάκια, βουρτσάκι WC) 

καθάρισμα και απολύμανση.  

Καλάθια : 
Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και καταστροφέων 

εγγράφων. 

Κουζίνες : 

Απολύμανση νεροχύτη και γύρω χώρου. Καθάρισμα 

ντουλαπιών και συρταριών εξωτερικά. Καθάρισμα 

επιφανειών και ψυγείων εξωτερικά. 

Πατώματα : 
Σκούπισμα (απαραιτήτως με ηλεκτρική σκούπα). 

Σφουγγάρισμα. 

Έπιπλα  : 
Γραφεία και λοιπές επιφάνειες χωρίς πράγματα 

Καθάρισμα με υγρό πανί. 

Όλοι οι χώροι. : Ξαράχνιασμα. 

Θερμαντικά σώματα : Καθάρισμα εστίας θερμότητας, ηλεκτρικών σωμάτων κτλ. 

Τζάμια – πόρτες  : Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά τζαμιών. 

Εξοπλισμός (fax, τηλέφωνα, 

Η/Υ, άλλες μηχανές 

γραφείου) 

: Καθάρισμα με υγρό πανί. 

Βιβλιοθήκες  

 
: Ξεσκόνισμα, καθάρισμα τζαμιών. 

Είσοδος εξωτερική – Σκάλες 

–Μπαλκόνια-ασανσέρ 
: Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, κάγκελα, τζάμια κάγκελων. 

Ψύκτες νερού  : Καθάρισμα με υγρό πανί. 

Κήπος/αυλή/μπαλκόνια : Σκούπισμα- πλύσιμο με λάστιχο, πότισμα. 

Δεύτερος όροφος (ΑΘΚΚ)  

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών 

άχρηστων, καθάρισμα και απολύμανση ειδών υγιεινής στις 

τουαλέτες. 
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

 

Κουζίνες : 

Ψυγεία εξωτερικά και εσωτερικά. Ντουλάπια: εξωτερικός 

και εσωτερικός καθαρισμός καθώς και του πλυντηρίου 

πιάτων. 

Τουαλέτες : Πλακάκια πλύσιμο, ντουζιέρα και είδη υγιεινής. 

Έπιπλα : 

Καρέκλες και καναπέδες: τίναγμα υφασμάτινων 

καλυμμάτων και μαξιλαριών καναπέ και καθάρισμα 

πλαστικών καρεκλών με υγρό πανί. Κουφώματα  

εσωτερικά εξωτερικά – τζάμια πορτών, πόρτα εισόδου.  

Κάδρα και διακοσμητικά : Ξεσκόνισμα. 

Στόρια, κουφώματα, 

παντζούρια. 
: Ξεσκόνισμα. Πλύσιμο.  

Εξωτερικός χώρος (αυλή) : 
Σκούπισμα, πλύσιμο με λάστιχο και άδειασμα απολύμανση 

κάδου απορριμμάτων.  

Κάδοι σκουπιδιών – Καλάθι 

τουαλέτας  
: Πλύσιμο.  

Αποθήκες : 
Καθάρισμα και σφουγγάρισμα . Καθάρισμα επιφανειών. 

Τακτοποίηση αντικειμένων. 

Πυλωτή-Γυμναστήριο, 

Ταράτσα 
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα, πλύσιμο με λάστιχο 

Δεύτερος όροφος (ΑΘΚΚ)  

Επιφάνειες, γενικός καθαρισμός στις τουαλέτες και στην 

κουζίνα, ξαράχνιασμα, καθαρισμός θερμαντικών 

σωμάτων, καθαρισμός τζαμιών και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, μπαλκόνια, πλύσιμο 

στόρια/κουφώματα/παντζούρια, καθάρισμα στις αποθήκες. 

 

 

Όλα τα αναγκαία σκεύη, τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού, καθώς και οι σάκοι 

απορριμμάτων θα παρέχονται από τον Ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες του 

παραρτήματος Α που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά ή να την προσκομίσετε σε κλειστό 

φάκελο στη διεύθυνση :  ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, Τσολάκη και Αθηνάς γωνία Καβάλα Τ.Κ. 65203, 

υπόψη: κα Παπαδημητρίου Χάιδω, έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

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 8% (άρθρο 64, Ν.4172/2013), 0,07%  κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για υπηρεσίες,   

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν. 4412/2016),  

Όλα τα αναγκαία σκεύη, τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού, καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων θα 

παρέχονται από την Ανάδοχο. 

 

Η προσφορά ισχύει για 1μήνα (30μέρες).  

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος .   

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΙ 

ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

……….………… 

ευρώ/μήνα 

ΦΠΑ 

 

……….………… 

ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΜΕΙΚΤΟ) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 

…….……………  

ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΜΕΙΚΤΟ) 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

……….………… 

ευρώ/μήνα 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΜΕΙΚΤΟ) 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

{ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

(ΟΛΩΝ) } x 12 μήνες 

 

……….………… 

ευρώ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

  

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΙ 

ΑΘΗΝΑΣ ΓΩΝΙΑ 

ΚΑΒΑΛΑ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΜΗΝΑ 

……….…… ευρώ/μήνα 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ  / ΜΗΝΑ 

……….……… 

ευρώ/μήνα 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ / ΜΗΝΑ 
……….……… 

ευρώ/μήνα 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Α. 68 

ΤΟΥ Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 

115/Α/2010) / ΜΗΝΑ 

……….……… 

ευρώ/μήνα 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ / ΩΡΑ 

(συμπεριλαμβανομένων 

ασφαλιστικών εισφορών, 

επιδομάτων, δώρων, αδείας κλπ.) 

……….……… 

ευρώ/ώρα 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

……….……… 

ευρώ/μήνα 

ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 

……….……… 

ευρώ/μήνα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ 

 

………… 

άτομα/ημέρα 

 


