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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  28 / 07 / 2014 

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΚΑΙ                                               

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

 

 

 

Εργασία   

 

 

CPV 

Καθαριότητα κτιρίων  του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και 

Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης  

 

90911200-8  Υ4ηρεσίες καθαρισµού κτιρίων  

 

 

Προϋ�ολογισµός  Καθαρό 4οσό          € 40.650,40  

Φ.Π.Α.                       €   9.349,60 

Συνολική ∆α4άνη  € 50.000,00 

 

Κ.Α. 15-6274   «∆α4άνες καθαρισµού των κτιρίων του Ν.Π.» 

 

 

 

Εκτέλεση  Πρόχειρος  Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ   ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο  Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

 Υ4ηρεσία : Καθαριότητα κτιρίων  του  Ν.Π.∆.∆.  

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία          ∆ήµου Ρεθύµνης»  

 

 

Α/Α Εργασία 

 

Ενδεικτική τιµή ∆α4άνη 

 

1 

Υ4ηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων  του 

Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» ό4ως αυτά 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση ,  α4ό δέκα 

(10)  άτοµα για το διάστηµα α4ό 01-09-2014 έως 

31-12-2014 

 

€ 40.650,40 

 

€ 40.650,40 

  Ενδεικτικός Προϋ4ολογισµός  € 40.650,40 

  Φ.Π.Α. 23%  €   9.349,60 

  Συνολική ∆α4άνη  € 50.000,00 

 

 

Η ανα�ληρώτρια Προϊσταµένη 

Τµήµατος ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

 

 

Αδαµαντία Γιαννακάκη 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. 

 

 

 

Γρηγόριος Τσιοµ�ίκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Προϋ�ολογισµού 50.000,00 ευρώ 

 

 

 Υ4ηρεσία : Καθαριότητα κτιρίων  του  Ν.Π.∆.∆.  

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία          ∆ήµου Ρεθύµνης»  

 

 

Η 4αρούσα µελέτη αφορά τον  καθαρισµό των κτιρίων  του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και 

Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» ,  4ροϋ4ολογισµού 50.000,00 ευρώ . Ειδικότερα , αφορά  στην 

καθαριότητα των κτιρίων :  του Α΄ Παιδικού , Β΄ Παιδικού ,  Α΄  Βρεφονη4ιακού σταθµού , των 

4αιδικών σταθµών οικισµών   Ε4ισκο4ής ∆ήµου Λα44αίων και   Λούτρας , των      Α΄ ,  Β΄ ,  Γ΄ , ∆΄ 

και Ε΄  Κ.Α.Π.Η. , κτίρια Φιλαρµονικής και ∆ιοίκησης    του   Ν.Π.∆.∆. , των ο4οίων οι κλειστοί 

χώροι είναι 3.000 m2 και οι αύλιοι 3.000 m2 

 

Η δα4άνη για την 4αροχή υ4ηρεσίας , 4ροϋ4ολογίζεται στο 4οσό των € 40.650,40 ευρώ , συν 

Φ.Π.Α. 23% , δηλαδή συνολικά στο 4οσό των €  50.000,00 , η ο4οία θα καλυφθεί α4ό ιδίους 4όρους  

(Κ.Α. 15-6274  µε τίτλο   «∆α4άνες καθαρισµού των κτιρίων του  Ν.Π.» )  

Ειδικότερα ο ανάδοχος υ4οχρεούται στον καθαρισµό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

των 4αρα4άνω κτιρίων ,    µε  υλικά 4ου θα 4αρέχονται α4ό το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και 

Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης εκτός   α4ό τα υλικά και ε4αγγελµατικά µηχανήµατα 4ου θα 

χρησιµο4οιηθούν για το 4λύσιµο µοκετών και υαλο4ινάκων ό4ου α4αιτείται .  

Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά  α4ό δέκα   (10) άτοµα ,   α4ό την υ4ογραφή της σύµβασης 

στις 01/09/2014  έως και 31/12/2014  , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες της υ4ηρεσίας . 

Το Ν.Π.∆.∆. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής ωραρίου των εργαζοµένων  ανάλογα µε τις 

διαµορφούµενες ανάγκες του , χωρίς όµως να γίνεται υ4έρβαση του συνόλου ωρών εργασίας του 

4ροσω4ικού .  
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Είδη εργασιών : 

 

Α) Ηµερήσιες εργασίες :  

 

Γραφεία – Αίθουσες :  

1. Υγρό ξεσκόνισµα σε όλα τα έ4ι4λα (γραφεία , τρα4εζάκι , καθίσµατα , βιβλιοθήκες κ.λ.4.) 

2. Καθάρισµα – α4ολύµανση  των ηλεκτρονικών υ4ολογιστών , φωτοτυ4ικών µηχανηµάτων , 

εκτυ4ωτών και λοι4ού εξο4λισµού κατό4ιν υ4οδείξεως του 4ροϊσταµένου  

3. α4ολύµανση κάδων  α4ορριµµάτων και αλλαγή των 4λαστικών σακουλών  

4. Καθαρισµός – α4ολύµανση  εν γένει  όλου του υλικού 4ου χρησιµο4οιείται α4ό τα βρέφη 

και τα νή4ια 

5. Πλύσιµο και σιδέρωµα του ιµατισµού (4οδίτσες νη4ίων – βρεφών , 4ετσέτες χεριών κ.λ.4. 

για 350 4αιδιά) 

6. Καθαρισµός µαξιλαριών οµαδικών και ατοµικών µε ατµοκαθαριστή  

 

Κουζίνες :  

1. Πλύσιµο των σκευών (4οτήρια , 4ιάτα , φλυτζάνια  κ.λ.4.) 

2. Καθάρισµα , 4λύσιµο και α4ολύµανση στους 4άγκους , ντουλά4ια , ψυγεία , κουζίνες  

 

Τρα4εζαρίες:  

1. Σκού4ισµα και σφουγγάρισµα των δα4έδων δύο φορές την ηµέρα για χώρο 1000 τ.µ. (µετά 

το 4ρωινό γεύµα των νη4ίων και µετά το µεσηµβρινό)  

2. Πλύσιµο και στέγνωµα των τρα4εζιών δύο φορές την ηµέρα (µετά το 4ρωινό γεύµα των 

νη4ίων και µετά το µεσηµβρινό)  

3. Υγρό ξεσκόνισµα όλων των καθισµάτων (νη4ίων , µαθητών , ε4ισκε4τών κ.λ.4.) 

 

Τουαλέτες :  

1. Άδειασµα , 4λύσιµο των καλαθιών αχρήστων και αλλαγή των σακουλών  

2. Πλύσιµο και α4ολύµανση των τοίχων , των ειδών υγιεινής και των 4άγκων  

3. Ξεσκόνισµα – γυάλισµα καθρε4τών  

4. Πλύσιµο , σφουγγάρισµα και α4ολύµανση των δα4έδων δύο φορές την ηµέρα και 

ο4οτεδή4οτε 4αραστεί ανάγκη   

 

Πόρτες   :  

1. Οι υαλο4ίνακες των εισόδων θα καθαρίζονται και θα γυαλίζονται ε4ιµελώς καθηµερινά  
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2. Καθαρισµός 4όµολων  

 

∆ά4εδα  :  

1. Σκού4ισµα και σφουγγάρισµα όλων των δα4έδων (γραφείων , αιθουσών , διαδρόµων , 

τρα4εζαρίες , σκάλες , είσοδοι)  

2. Σκού4ισµα των µοκετών µε ηλεκτρική σκού4α  

 

Α4ορρίµµατα   :  

1. Συγκέντρωση των α4ορριµµάτων σε 4λαστικούς σάκους και µεταφορά τους στους κάδους 

του ∆ήµου  

2. Συγκέντρωση των ανακυκλώσιµων υλικών  και µεταφορά τους στους ειδικούς κάδους του 

∆ήµου  

 

Εξωτερικοί χώροι  

1. Μάζεµα όλων των αντικειµένων 4ου καθιστούν τον χώρο ακάθαρτο , το4οθέτηση τους σε 

4λαστικούς σάκους και µεταφορά στους κάδους του ∆ήµου  

2. Καθαρισµός 4λακόστρωτων και σκαλών , σφουγγάρισµα µε κοινό α4ορρυ4αντικό ό4ου 

α4αιτείται  

Β) Μηνιαίες εργασίες  

 

Τζάµια – Υαλο4ίνακες    :  

1. Καθάρισµα µε ειδικό α4ορρυ4αντικό όλων των υαλο4ινάκων εσωτερικά και εξωτερικά  

 

Γενική καθαριότητα :  

1. Καθάρισµα σε τοίχους , 4όρτες και 4αράθυρα 

2. Πλύσιµο των 4λαστικών 4αιχνιδιών και καθαρισµός εν γένει όλου του υλικού 4ου 

χρησιµο4οιείται α4ό τα βρέφη και τα νή4ια  

3. Υγρό καθάρισµα και στέγνωµα των καθισµάτων των νη4ίων  

4. Πλύσιµο και σιδέρωµα µαξιλαριών  

5. Πλύσιµο και σιδέρωµα κουρτινών . Καθάρισµα 4ερσίδων  

6. Πλύσιµο µοκετών µε ε4αγγελµατικά µηχανήµατα 

 

Όλοι οι 4αρα4άνω χώροι θα καθαρίζονται ε4ι4λέον ό4οτε εκτάκτως 4αραστεί ανάγκη .  
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Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» έχει το α4όλυτο 

δικαίωµα να ελέγχει τον ανάδοχο . Ο έλεγχος θα ασκείται α4ευθείας α4ό τους Προϊσταµένους των 

ανωτέρω τµηµάτων , οι ο4οίοι  θα ελέγχουν αν ο καθαρισµός γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της 

4αρούσης . Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται καθηµερινά και ο ανάδοχος οφείλει να 

συµµορφώνεται άµεσα µε τις τυχόν υ4οδείξεις των Προϊσταµένων .  

Έλλειψη ή 4αράλειψη ή 4ληµµελής εργασία , 4ου θα 4αρατηρείται και γνωστο4οιείται σε 

αυτόν α4ό το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» θα 

α4οκαθίσταται άµεσα .  

Σε 4ερί4τωση 4ου ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε συστάσεις και υ4οδείξεις 4ου 

δίνονται για όσα ζητήµατα 4αρατηρούνται α4ό το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» , θα καταβάλλεται ανάλογη  4οινική ρήτρα €  100,00   ηµερησίως µε 

α4όφαση του ∆.Σ. κοινο4οιούµενη στον ανάδοχο .  

Σε 4ερί4τωση ιδιαίτερων υ4οτρο4ών η 4ιο 4άνω ρήτρα δι4λασιάζεται , διατηρουµένου του 

δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης α4ό το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» και κήρυξης του αναδόχου έκ4τωτου .  

 Α4αγορεύεται η εκχώρηση σε άλλη ε4ιχείρηση των εκ της 4αρούσης σύµβασης 

α4ορρεουσών υ4οχρεώσεων του έργου αυτού , καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 

α4αιτήσεων του αναδόχου σε ο4οιοδή4οτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 4ρόσω4ο ή ακόµη και η 

σύσταση ή συµµετοχή σε νοµικό 4ρόσω4ο για την εκτέλεση του έργου 4έραν αυτού 4ου συµµετέχει 

στην δηµο4ρασία .  

 Οι συµµετέχοντες 4ρέ4ει να 4ροσκοµίσουν 4ρόγραµµα α4ολύµανσης ό4ου αυτό 

αναγράφεται .  

 

 

Η ανα�ληρώτρια Προϊσταµένη 

Τµήµατος ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

 

Αδαµαντία Γιαννακάκη 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. 

 

 

Γρηγόριος Τσιοµ�ίκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

 

 Υ4ηρεσία : Καθαριότητα κτιρίων  του  Ν.Π.∆.∆.  

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία          ∆ήµου Ρεθύµνης»  

 

Άρθρο 1  

Αυτό το τεύχος Συγγραφής Υ4οχρεώσεων , αφορά την εργασία «καθαριότητα κτιρίων του 

Ν.Π.∆.∆. - Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»  α4ό δέκα   (10) άτοµα για 

το διάστηµα α4ό 01/09/2014 έως 31/12/2014  . Η 4ροϋ4ολογισθείσα δα4άνη ανέρχεται στο 4οσό 

των 50.000,00 ευρώ συµ4εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 2 

Η Παροχή υ4ηρεσιών διέ4εται α4ό τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και του Ν. 3463/2006, του Ν. 

3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’ , του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87α’ , τις διατάξεις του Π.∆ 237/86 ΦΕΚ 110 Α΄, του 

άρθρου 9 4αρ. 13 Ν. 2623/98 και του Π.∆/τος 346/98 ό4ως τρο4ο4οιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆ 

60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) 

 

Άρθρο 3 

Τα συµβατικά στοιχεία της 4αροχής υ4ηρεσιών κατά σειρά είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµο4ρασίας. 

β) Προϋ4ολογισµός και τιµολόγιο της 4ροσφοράς. 

γ) Συγγραφή υ4οχρεώσεων. 

δ) Τεχνική έκθεση  

 

Άρθρο 4  

Η εγγυητική ε4ιστολή συµµετοχής σε 4οσοστό δύο  τοις εκατό (2%) ε4ί του 4οσού του 
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ενδεικτικού 4ροϋ4ολογισµού ,  κατά την υ4ογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τρά4εζας, η ο4οία θα αφορά την καλή 

και 4ιστή εκτέλεση της 4αροχής υ4ηρεσίας και θα αντιστοιχεί σε 4οσοστό 5% ε4ί του 

4ροϋ4ολογισµού της µελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 5  

Η 4ροσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και δεν υ4όκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση .  

Η 4ληρωµή θα γίνεται τµηµατικά  , κάθε µήνα , µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 4ληρωµής , 

µετά την υ4οβολή νόµιµου 4αραστατικού .  

Η 4αραλαβή της υ4ηρεσίας γίνεται α4ό ε4ιτρο4ή α4οτελούµενη α4ό δύο υ4αλλήλους του 

Ν.Π.∆.∆. και ένα µέλος του ∆.Σ.     Το 4ρωτόκολλο 4αραλαβής α4αιτείται να εγκριθεί α4ό το ∆.Σ. 

µόνο όταν διατυ4ωθούν 4αρατηρήσεις  α4ό την ε4ιτρο4ή  4αραλαβής ή διατυ4ωθούν διαφωνίες 

µέλους της ε4ιτρο4ής  ή υ4ογραφεί µε ε4ιφύλαξη α4ό τον ανάδοχο ή αρνηθεί  αυτός να το 

υ4ογράψει και υ4οβάλει ένσταση εντός ανατρε4τικής 4ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α4ό την 

ηµέρα 4ου το υ4έγραψε η ε4ιτρο4ή , ο4ότε το ∆.Σ. α4οφασίζει αιτιολογηµένα ε4ί του 

4ρωτοκόλλου και ε4ί των 4αρατηρήσεων ή ενστάσεων 

 

Άρθρο 6 

Σε 4ερί4τωση 4ου έχει καταλογιστεί 4οινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συµβατικής 

4αράλειψης , αυτή θα αφαιρείται α4ό το 4οσό της οικείας 4ιστο4οίησης και η διαφορά θα 

α4οτελεί το τελικά 4ιστο4οιούµενο 4ρος 4ληρωµή 4οσό .  

 

Άρθρο  7 

Η υ4οβολή 4ροσφοράς του αναδόχου για την εκτέλεση της υ4ηρεσίας α4οτελεί αµάχητο τεκµήριο 

ότι έχει ε4ισκεφθεί και έχει 4λήρως  ελέγξει την φύση και τη θέση της εργασίας και έχει 4λήρη 

γνώση των το4ικών συνθηκών .  

Ε4ίσης ο ανάδοχος δηλώνει  ότι έχει µελετήσει και α4οδεχτεί τα τεύχη της µελέτης , ήτοι την 

τεχνική έκθεση  , τον ενδεικτικό 4ροϋ4ολογισµό , τη συγγραφή υ4οχρεώσεων και την διακήρυξη  , 

καθώς και ανε4ιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υ4οχρεώσεις του 4ου α4ορρέουν α4ό 

τις 4αρα4άνω συνθήκες και όρους.  

Παράληψη του αναδόχου για ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή 4ληροφορία 4ου αφορά τους όρους 

της σύµβασης , δεν α4αλλάσσει α4ό την ευθύνη για την 4λήρη συµµόρφωση του 4ρος τις 

συµβατικές του υ4οχρεώσεις .  
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Άρθρο 8  

Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υ4οβάλει 4ροσφορά για το σύνολο των εργασιών 4ου 

αναφέρονται στην τεχνική 4εριγραφή. Η διακήρυξη θεωρείται ενιαία και ό4οιος διαγωνιζόµενος 

υ4οβάλει 4ροσφορά για µέρος αυτής , δεν θα γίνεται α4οδεκτή.  

Προσφορά 4ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 4ροβλε4όµενου α4ό την διακήρυξη και την 

συγγραφή υ4οχρεώσεων , α4ορρί4τεται ως α4αράδεκτη .  

 

Άρθρο 9  

Ο ανάδοχος είναι υ4οχρεωµένος και ανεξάρτητα εάν η εργασία ανα4τύσσεται µέσα σε 

ασφαλιστική 4εριοχή του Ι.Κ.Α. να ασφαλίζει ο ίδιος , όλο το 4ροσω4ικό 4ου α4ασχολείται α4ό 

αυτόν , σύµφωνα µε τις σχετικές 4ερί Ι.Κ.Α. διατάξεις  

 

Άρθρο 10 

Ο ανάδοχος αφού είναι υ4εύθυνος της τήρησης των νόµων κ.λ.4. , είναι υ4οχρεωµένος , χωρίς να 

αµελεί , να ανακοινώνει στην διευθύνουσα υ4ηρεσίας , τις α4ευθυνόµενες ή κοινο4οιούµενες σε 

αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών , σχετικά µε υ4οδεικνυόµενα µέτρα 

ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.4. , κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας  

 

Άρθρο 11 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 , τόσο για την εφαρµογή της 

µελέτης , όσο και για την 4οιότητα της υ4ηρεσίας , µόνος υ4εύθυνος είναι ο ανάδοχος . Ο α4ό την 

υ4ηρεσία κάθε είδους έλεγχος 4ου θα ασκηθεί ,καθόλου δεν α4αλλάσσει τον ανάδοχο α4ό αυτή 

την ευθύνη .  

 

 

 

 

 

Η ανα�ληρώτρια Προϊσταµένη 

Τµήµατος ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

 

 

Αδαµαντία Γιαννακάκη 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. 

 

 

 

Γρηγόριος Τσιοµ�ίκας  
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ   ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

 

  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ  Α Σ 

 

Της ε4ιχείρησης ……………………………………………………………………………………………… 

έδρα ……………………………………... Οδός………………………………………………………………  

αριθµός ……….….................τηλέφωνο ………………………………………………………………… 

φαξ……………………………∆.Ο.Υ.…………………………………….Α.Φ.Μ.………………………… 

   

 

 

Α/Α Εργασία  Τιµή  

 

1 

Υ4ηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων  του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική 

Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» ό4ως αυτά 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση ,  α4ό δέκα (10) άτοµα για το 

διάστηµα α4ό 01/09/2014 έως 31/12/2014 

 

  Φ.Π.Α. 23%   

  Συνολική ∆α4άνη   

 

 

 

 

Τό4ος – ηµεροµηνία  ……………………………………. 

  

Ο 4ροσφέρων 

(υ4ογραφή- σφραγίδα  

 

…………………………………….. 

 

 

 

 


