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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 4.701,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

5.829,24€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

 
ΚΑ 64.01 «Ακνηβέο θαη έμνδα ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ» 
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ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ 

 

 

                

 

I.ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία «Καζαξηζκνχ Τθαζκάησλ» ζηα πιαίζηα  πινπνίεζεο 

ηεο κε ππ’ αξηζκ. 1270/Φ.38/26-06-2020 Απφθαζε Υνξήγεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο κε 

ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ΝΠ Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (ICSD) γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Γνκή Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ισάλληλα» θαη Κσδηθφ 

ΟΠ 5021796 ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.  

Ζ ππεξεζία ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη 

31-12-2020 κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, 

κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

4.701,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

«Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε» κε ζηνηρεία: Κ.Α. 64.01 «Ακνηβέο θαη έμνδα 

ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ». 

Η Τπεξεζία ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε» ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. Η δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο Απεπζείαο Αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά( θξηηήξην ρακειφηεξεο ηηκήο), γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο 

πξόζθιεζεο.  

 

ΗΗ .ΠΛΤΖ- ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΟΤ 

 

ΓΔΝΗΚΑ: ηφρνο ηνπ πιπζίκαηνο είλαη λα αθαηξεί ξχπνπο, λα θαζηζηά ην χθαζκα αλίθαλν λα 

πξνθαιέζεη αλζξψπηλε αζζέλεηα ή εξεζηζκφ θαη ε φςε λα έρεη εχραξηζην αηζζεηηθά 

απνηέιεζκα. πλίζηαηαη, ν Πξνκεζεπηήο λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πιπζίκαηνο πνπ 

αλαγξάθνληαη κε εηδηθή ζήκαλζε ζηα πθάζκαηα. Ο θαζαξφο ηκαηηζκφο πξέπεη λα ζηεγλψλεηαη 

φζν ηνλ δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, δηφηη ε πγξαζία κπνξεί λα απνηειεί πξνδηαζεζηαθφ παξάγνληα 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κηθξνβίσλ. 



 

 

 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ ηκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απνξξππαληηθά/απνιπκαληηθά γηα ηα 

νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθνινθνξίαο απν ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο(Γ.Υ.Κ.)/Δ.Ο.Φ.,λα είλαη κε ηνμηθά, θαπζηηθά θιπ. 

 

             

                    

 

III. Γ Δ Ν Η Κ Ζ    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ «Τπεξεζία θαζαξηζκνχ 

πθαζκάησλ» γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ 

Αλειίθσλ ζηα Ισάλληλα ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε 

Αλάπηπμε». Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 4.701,00€ ρσξίο  Φ.Π.Α. Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε» ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.  

 

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Δίδνο δηαδηθαζίαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεηο  ηνπ άξζξνπ 118 

ηνπ λ. 4412/16. 

 

III. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 θαη 

απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ (2018Δ71920005). 

 

IV. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «Τπεξεζία Καζαξηζκνχ Τθαζκάησλ» γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο  «Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ» ζηα Ισάλληλα. 

Η ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ     

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 98312000-3 Τπεξεζίεο Καζαξηζκνύ Τθαζκάησλ. 

 

Η Τπεξεζία είλαη  ζχκθσλε κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΓΟΜΖ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

ΟΜΑΓΑ CPV 98312000-

3 

ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

24% 

 Α ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΤΦΑΜΑΣΧΝ 

4.701,00€ 5.829,24€ 

 

 

 

 

 Ζ ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4.701,00€ ρσξίο 

Φ.Π.Α. 

 Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη επί πνηλήο απόξξηςεο ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζθνξάο γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη γηα  κέξνο ηεο Τπεξεζίαο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Κάζε ελδηαθεξόκελνο ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά 

γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ. 

 Ζ πξνζθνξά ηζρύεη θαη δεζκέπεη ηνλ αλάδνρν απν ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη 

ηελ 31-12-2020. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Σν 

«Γηεζλέο Κέληξν γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε» δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο 

παξάηαζεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 

 Ζ πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο ΦΠΑ (θαζαξή 

αμία).  

 Οη αλαθεξόκελε ππεξεζία κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ αξηζκνύ ησλ σθεινπκέλσλ, 

είλαη ελδεηθηηθή θαη θαη’ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Γνκήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ε νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειέζεη όιε ηελ Τπεξεζία όπσο πεξηγξάθεηαη.  Απηό, 

ελ θαηαθιείδη ζα πξνθύςεη από ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γνκήο όπσο απηέο ζα 

δηακνξθσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ε αμία ηεο ππεξεζίαο 

δελ ζα μεπεξάζεη ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηεο ζύκβαζεο. πλεπώο, κπνξνύλ λα 

κεηαβιεζνύλ (λα απμεζνύλ, λα κεησζνύλ ή λα κεδεληζηνύλ) αλάινγα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο, όπσο απηέο ζα δηακνξθσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 Η ππεξεζία ζα δηελεξγείηαη θάζε εβδνκάδα, έπεηηα απφ επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη εληφο δηαζηήκαηνο δχν (2) εκεξψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο, ηνπ 

«Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε». Η παξαιαβή ησλ αθαζάξηζησλ εηδψλ 

ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Πξνκεζεπηή, απν ηνπο ρψξνπο πνπ ζα 

ππνδεηθλχεη ε Αλαζέηνπζα. Ο Πξνκεζεπηήο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε δηθά ηνπ 

κεηαθνξηθά κέζα θαη έμνδα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ ηνπ παξαδφζεθε ή κέξνο απηήο, 



 

 

 

αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ. Η επηζηξνθή ηνπ θαζαξνχ ηκαηηζκνχ δελ πξέπεη 

ππεξβαίλεη ηηο επηά(7) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απν ηνλ Πξνκεζεπηή θαζαξά θαη έηνηκα πξνο 

ρξήζε απν ηνπο σθεινχκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θαζαξηζκφο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο(έληνλνη ιεθέδεο θιπ.) ζα επηζηξέθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ απηψλ. Δθφζνλ ε απφδνζε ηνπ Πξνκεζεπηή 

θαη’ επαλάιεςε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε», ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ηειεπηαίνπ ζα πξνβαίλεη ζηελ έγγξαθε 

ζχζηαζε. 

 Δάλ ηα είδε πνπ παξέιαβε απν ηνλ Πξνκεζεπηή ην «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηψζηκε 

Αλάπηπμε» απνδεηρζνχλ θζαξκέλα ή δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

παξέιαβε ν Πξνκεζεπηήο, ηφηε ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα 

θαηαβάιεη ηελ αμία ηνπ είδνπο πνπ ράζεθε ή θαηαζηξάθεθε. 

 Απν πιεπξάο ηνπ Πξνκεζεπηή, απαηηείηαη έιεγρνο ησλ πξνο παξάδνζε εηδψλ. Θα πξέπεη 

λα παξαδίδνληαη ζε θαζαξέο ζπζθεπαζίεο, νη νπνίεο δε θέξνπλ, ζθηζίκαηα ή πγξαζία. ε 

πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε 

Αλάπηπμε», δελ επηβεβαηψζεη δηα κέζνπ ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο παξαιαβήο ην 

άζηθην ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνην έρεη παξαδνζεί θαηεζηξακκέλν, ζρηζκέλν ή ιεξσκέλν δελ ζα 

παξαιακβάλεηαη. 

 Ο ηκαηηζκφο ζα κεηαθέξεηαη κε φρεκα ηνπ Πξνκεζεπηή ζην νπνίν ζα ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο γηα ηνλ θαζαξφ θαη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ. Σα δε νρήκαηα ζα πξέπεη λα 

είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. 

 Έμνδα απνζηνιήο επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή. 

 Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο επηά(7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απν ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 

 

V. ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο 



 

 

 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο 

δ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηε «Γνκή Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζηα 

Ισάλληλα» ηνπ «Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε», πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπο 

ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

VI. ΤΜΒΑΖ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρηεί ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζηελ έδξα 

ηεο Αλαζέηνπζαο.  

 

VII. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

Δθφζνλ ππάξμεη απφθιηζε ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα  κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

4412/2016. 

 

VIII. ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 
Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ 

ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΑΞΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΦΠΑ ΑΞΗΑ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ Α’ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΧΝ 

1 ΔΝΣΟΝΙ κνλφ 

100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 

100x200+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 400 0,50 200,00 24% 48,00 248,00 

2 ΔΝΣΟΝΙ δηπιφ 
100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 
200x240+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 400 0,60 240,00 24% 57,60 297,60 

3 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ 

δηαζηάζεηο 0,45ρ0,65, 
100%βακβάθη 

ΣΔΜΑΥΙΟ 750 0,50 375,00 24% 90,00 465,00 

4 ΠΑΠΛΩΜΑΣΟΘΗΚΗ 

κνλή 100% βακβάθη 

ΣΔΜΑΥΙΟ 150 1,70 255,00 24% 61,20 316,20 

5 ΠΑΠΛΩΜΑ  κνλφ 
100% βακβάθη γέκηζκα 

κε 100% πνιπεζηέξα 

ΣΔΜΑΥΙΟ 130 6,50 845,00 24% 202,80 1047,80 

6 ΠΑΠΛΩΜΑ  δηπιφ 

100% βακβάθη γέκηζκα 

ΣΔΜΑΥΙΟ 130 8,00 1040,00 24% 249,60 1289,60 



 

 

 

κε 100% πνιπεζηέξα 

7 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΤΠΝΟΤ ΣΔΜΑΥΙΟ 90 2,30 207,00 24% 49,68 256,68 

8 ΠΔΣΔΣΑ Γηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 

70ρ140cm, 100% 
βακβάθη ρξψκαηνο 

ιεπθφ(ζψκαηνο) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 800 0,60 480,00 24% 115,20 595,20 

9 ΠΔΣΔΣΑ Γηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 50ρ90cm, 
100% βακβάθη 

ρξψκαηνο 

ιεπθφ(πξνζψπνπ) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 600 0,40 240,00 24% 57,60 297,60 

10 ΤΠΟΣΡΩΜΑ κνλφ 

100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 

100x200+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 150 2,30 345,00 24% 82,80 427,80 

11 ΤΠΟΣΡΩΜΑ δηπιφ 

100%βακβάθη 
Γηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 

200x240+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 90 3,00 270,00 24% 64,80 334,80 

12 ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΤ 

 

ΣΔΜΑΥΙΟ 120 1,70 204,00 24% 48,96 252,96 

  ΤΝΟΛΟ   3810 
 

  4701,00   1128,24 5829,24 

 

                
IX. ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

 

Οη πιεξσκέο ησλ ηηκνινγίσλ γίλνληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εληφο (90) ελελήληα εκεξψλ 

απν ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη πάληα ζχκθσλα κε ηε ρξεκαηνξξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Ο πξνκεζεπηήο, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ρξεηάδεηαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο: 

 Σηκνιφγην-Γειηίν Απνζηνιήο,  

 Βεβαίσζε  αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,  

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο 

ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξέπεη λα απνδνζεί απφ απηφλ.  πγθεθξηκέλα: 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο 

θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη 

θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ )  ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη 

επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20% 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο . 

Όινη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απνηεινχλ θαη απαξάβαηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 



 

 

 

 

 
X. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

Θέκα: Πξνζθνξά γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηζκνύ Τθαζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο 

Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηα Ησάλληλα κε θσδηθό  (MIS 5021796) 

 

Ζκεξνκελία:  …./…/2020 

 

Ο/Η ππνγεγξακκέλνο/ε ……………………………..…………………………… γηα 

ινγαξηαζκφ κνπ/ηεο εηαηξίαο 

……………………………………………………………………….…….…. δειψλσ φηη 

έιαβα γλψζε θαη  απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο …./……/….2020 ηνπ 

«Γηεζλνχο Κέληξνπ γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε»  γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ 

Τθαζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηα 

Ησάλληλα  (MIS 5021796), θαη πξνζθέξσ ηελ παξαθάησ ηηκή:  

 

 
Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ 

ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΑΞΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΦΠΑ ΑΞΗΑ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ Α’ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΧΝ 

1 ΔΝΣΟΝΙ κνλφ 

100%βακβάθη 
Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 

100x200+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 400   24%   

2 ΔΝΣΟΝΙ δηπιφ 
100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 

200x240+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 400   24%   
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ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ 
δηαζηάζεηο 0,45ρ0,65, 

100%βακβάθη 

ΣΔΜΑΥΙΟ 750   24%   

4 ΠΑΠΛΩΜΑΣΟΘΗΚΗ 
κνλή 100% βακβάθη 

ΣΔΜΑΥΙΟ 150   24%   

5 ΠΑΠΛΩΜΑ  κνλφ 

100% βακβάθη γέκηζκα 
κε 100% πνιπεζηέξα 

ΣΔΜΑΥΙΟ 130   24%   

6 ΠΑΠΛΩΜΑ  δηπιφ 

100% βακβάθη γέκηζκα 

κε 100% πνιπεζηέξα 

ΣΔΜΑΥΙΟ 130   24%   

7 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΤΠΝΟΤ ΣΔΜΑΥΙΟ 90   24%   

8 ΠΔΣΔΣΑ Γηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 70ρ140cm, 

100% βακβάθη ρξψκαηνο 

ιεπθφ(ζψκαηνο) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 800   24%   

9 ΠΔΣΔΣΑ Γηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 50ρ90cm, 

100% βακβάθη ρξψκαηνο 
ιεπθφ(πξνζψπνπ) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 600   24%   

10 ΤΠΟΣΡΩΜΑ κνλφ 

100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 
100x200+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 150   24%   



 

 

 

11 ΤΠΟΣΡΩΜΑ δηπιφ 

100%βακβάθη 

Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 

200x240+25 cm 

ΣΔΜΑΥΙΟ 90   24%   

12 ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΤ 
 

ΣΔΜΑΥΙΟ 120   24%   

  ΤΝΟΛΟ   3810 
 

      

 

 

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ Ω ΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ.  

Μαδί κε ηελ Οηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά θαηαζέησ πνηληθφ κεηξψν, βεβαίσζε  αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη  θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ. 

 

 

Η παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  

 

Δηαηξία / Δπηρείξεζε:   

Ολνκαηεπψλπκν: 

 

Τπνγξαθή            θξαγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΡΓΩΝ, ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ 


