
 1 

 
 

 
   Αρ.Πρωτ.: 257/15-7-2016 

  
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης 
Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρία 
καθαρισμού επαγγελματικών χώρων  

 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ 
(ΑΝΕΘ), έχοντας υπόψη την με αριθμό 36/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ 
προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με 
εξειδικευμένη εταιρία καθαρισμού επαγγελματικών χώρων διάρκειας δύο (2) ετών για 
τον καθαρισμό των γραφείων της. 
 
Το αντικείμενο της Σύμβασης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες 

με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα:  

1. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 Συγκέντρωση απορριμμάτων και απομάκρυνση αυτών  

 Αλλαγή σάκων στα καλαθάκια των γραφείων  

 Καθαρισμός γραφείων και λοιπών επίπλων  

 Καθαρισμός ελεύθερων επιφανειών των ραφιών , ενημερωτικών σταντ κλπ. 

 Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών και περιμετρικά των Η/Υ 

 Σκούπισμα των δαπέδων  

 Σφουγγάρισμα δαπέδων με κατάλληλο προϊόν  

2. ΧΩΡΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

 Απομάκρυνση απορριμμάτων – αλλαγή σάκων  

 Πλύσιμο σκευών – ποτηριών , τακτοποίηση αυτών  

 Καθαρισμός των εξωτερικών όψεων των επίπλων και του πάγκου – νεροχύτη 

από άλατα 

3. ΧΩΡΟΙ WC 

 Αλλαγή σάκων απορριμμάτων – πλύσιμο κάδων  

 Καθαρισμός λεκανών με απολυμαντικό προϊόν , απομάκρυνση αλάτων από 

νιπτήρες – βρύσες  

 Τοποθέτηση χαρτιού υγείας – χειροπετσετών – κρεμοσάπουνου χεριών 

(παρεχόμενα προϊόντα) 

  Σκούπισμα – σφουγγάρισμα δαπέδου   

Επιπλέον θα γίνονται οι παρακάτω περιοδικές εργασίες μία φορά τον μήνα 

 Καθαρισμός υαλοπινάκων και διαχωριστικών  

 Καθαρισμός μπαλκονιών  

 Καθαρισμός ψηλών  σημείων ντουλαπών κτλ 

 Ξαράχνιασμα του χώρου  
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Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας, μετά από την υποβολή και αξιολόγηση 
των σχετικών προσφορών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται 
στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών διάρκειας δύο (2) ετών.  
 
Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτης εκτίμησης, ή που θα παρουσιάζουν 
ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα/ διάρκεια, θα απορρίπτονται. 
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε 
(5) ετών που θα προκύπτει από συνοπτικό προφίλ που θα συνοδεύει την υποβολή 
της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της προσφοράς τους.  
 
Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της 
οικονομικής σας προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της ΑΝΕΘ μέχρι και την 20/7/2016 
και ώρα 15:00. 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Πρόεδρου του ΔΣ της ΑΝΕΘ. 

 

 

Για την ΑΝΕΘ, 

 

 

 

 

Πάσχος Δημ. Παντελής 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

  
 


