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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  

Email: info@deyak.gr                       Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, 19-09-2019 

                       Αριθ. Πρωτ: 3770  

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Καθαριότητα γραφείων και Βοηθητικών χώρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς» 

 

 

 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  

με δραστηριότητα σε  

υπηρεσίες καθαριότητας  

 

 
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Καθαριότητα γραφείων και 

Βοηθητικών χώρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς», συνολικού προϋπολογισμού 2.460,00Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 173/2019 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω47ΗΟΛΚ8-ΞΔΟ/2019 και η έγκριση αυτής για τη 

διάθεση πίστωσης ποσού του εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2019 με ΑΔΑΜ: 

19REQ005580689/2019, του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ. 

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ.  

Η προσφορά θα αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο  στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία 

θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή  οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο  , με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. 

 

 Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς 

της μελέτης. 

 

 

Επισυνάπτονται: 

 

1. Τεχνική περιγραφή - προϋπολογισμός 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Με εκτίμηση 
 
 

Αβραμίδης Ηλίας 
Χημικός  Μηχανικός 
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ΤΙΤΛΟΣ: «Καθαριότητα γραφείων και 
Βοηθητικών χώρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των γραφείων της ΔΕΥΑ Κιλκίς και των βοηθητικών χώρων 
αυτής, προκειμένου να διατηρούνται καθαροί οι χώροι που στεγάζουν το προσωπικό της και να τηρούνται οι 
όροι υγιεινής που απαιτούνται. 
Η έκτασή τους ανέρχεται σε περίπου 410 m

2 
και αναλύονται ως εξής: 

1) Κεντρικός χώρος γραφείων: Αποτελείται από την αίθουσα εξυπηρέτησης και αναμονής καταναλωτών, 
δύο τουαλέτες με προθάλαμο και έξι γραφεία της Διοικητικής υπηρεσίας. 

2) Χώρος αποθήκης: Αποτελείται από  ένα γραφείο με προθάλαμο και σκάλες (σιδηροκατασκευή)  για την 
είσοδο στα γραφεία των μηχανικών.  

3) Γραφεία ορόφου αποθήκης: Αποτελούνται από έναν ενιαίο χώρο γραφείων μηχανικών, το γραφείο της 
γραμματείας διοίκησης και το γραφείο του Γ.Διευθυντή με χώρο τουαλέτας. 

4) Κυλικείο Τεχνικής Υπηρεσίας: Αποτελείται από μία αίθουσα, δύο τουαλέτες με προθάλαμο, ένα 
γραφείο μηχανικού και σκάλες (σιδηροκατασκευή) για την είσοδο στο γραφείο του Γ. Διευθυντή. 

Οι παραπάνω χώροι βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο της επιχείρησης στο 1
Ο
 χλμ Κιλκίς-Ξηρόβρυσης και 

ανέρχονται σε περίπου 400m
2
. 

5) Ταμείο ΔΕΥΑΚ: Χώρος έκτασης περίπου 10 m
2
 που βρίσκεται επί της οδού Γ. Καπέτα, Κιλκίς. 

 
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα καθαρίζονται τρείς φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) με 
ενδεικτικό χρόνο απασχόλησης, 3 ώρες/ημέρα. 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται είναι οι εξής:  

 Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, ξαράχνιασμα και σφουγγάρισμα όλων των επιφανειών. 

 Άδειασμα των κάδων απορριμμάτων και αλλαγή σακούλας. 

 Καθάρισμα και απολύμανση τουαλετών. 

 Πλύσιμο των ποτηριών και καθαριότητα απολύμανση νεροχύτη και πάγκου στα κυλικεία.     

 Καθάρισμα υαλοπινάκων  

 Καθαριότητα πόρτες –κουφώματα  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

( m
2 
) 

ΤΙΜH ΜΟΝΑΔΟΣ   
( € / m

2
 / μήνα ) 

ΜΗΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Καθαριότητα γραφείων και Βοηθητικών 
χώρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εμβαδού 
410τ.μ.- 3 φορές εβδομαδιαίως. 
 Ενδεικτικός χρόνος απασχόλησης,  
3 ώρες/ημέρα.   

410 1,00 6 2.460,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.460,00 

ΦΠΑ 24% 590,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.050,40€ 

 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.460,00€ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από  ιδίους πόρους της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς από τους Κ.Α.Ε. 61.93.06 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) & 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ). 
 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. 

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο 

ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:  

 Την διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού καθαρισμού.  

 Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και 

λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

 Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του. 

Τα υλικά καθαρισμού  για την παροχή της ανωτέρω εργασίας θα τα προμηθεύονται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Σχετικό CPV: 90919200-4 - Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων. 

 



 

Σελίδα 3 από 3 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ - ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ, Τ.Κ. 61100 ΤΗΛ.:2341029330   

FAX: 2341029320 

Α.Φ.Μ.: 090133167 – ΔOY ΚΙΛΚΙΣ  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :  

 

«Καθαριότητα γραφείων και Βοηθητικών χώρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς»            

 

Του/Της: 

Επάγγελμα: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

 
Προσφορά 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

( m2 ) 

ΤΙΜH ΜΟΝΑΔΟΣ 
€ / m

2
 / μήνα ) 

ΜΗΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Καθαριότητα γραφείων και 

Βοηθητικών χώρων της 

ΔΕΥΑ Κιλκίς, εμβαδού 

410τ.μ.- 3 φορές 

εβδομαδιαίως. Ενδεικτικός 

χρόνος απασχόλησης, 3 

ώρες/ημέρα.   

410  6  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

ΦΠΑ 24% 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή 

μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που 

υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των 

δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου ως προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και δηλώνω τη 

συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της 

διαδικασίας. 

 

 

 

Τόπος: ………………………….  Ο προσφέρων 

 

 

Ημερομηνία: ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


