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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ. – Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο 

Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1845/89 (ΦΕΚ 102Α/26-4-1989) 

«Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Δασοπροστασίας και άλλες 

διατάξεις», τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΦΕΚ 419(Β) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις του αριθμ. 4144/2013 νόμου και ιδιαίτερα το άρθρο 22 περί συμβάσεων 

εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/15-3-2017 

με ΑΔΑ: Ω1ΣΑΟΞ3Μ-ΖΞΕ Απόφαση του Δ/ντή του ΙΕΥΠ για διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την  καθαριότητα των κτιρίων 1,000 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο στεγάζεται 

το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων για το χρονικό διάστημα από 1-4-2017 και για εννιά (9) 

μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2017. 

 

Ο καθαρισμός συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 

 

Στους κοινόχρηστους χώρους και γραφεία: 

1. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων  

2. Καθαρισμός υαλοπινάκων τμηματικά 

3. Αποκομιδή απορριμμάτων  

4. Καθαρισμό επίπλων γραφείων  

5. Απομάκρυνση ιστών αραχνών από οροφές και τοίχους 

6. Καθαρισμός πάγκων εργαστηρίου δύο (φορές) ανά μήνα 

Στους χώρους WC: 

1. Καθαρισμός δαπέδων  

2. Καθαρισμός καθρεπτών  

3. Πλύσιμο και απολύμανση ειδών υγιεινής 

4. Αποκομιδή απορριμμάτων . 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 16-3-2017 

Αρ. Πρωτ.: 281 

 

Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου 

Τηλ.: 2310 473429 (303) 
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Ο καθαρισμός θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, μέσα στο ωράριο λειτουργίας της 

υπηρεσίας, εκτός των επισήμων αργιών. Η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα υλικά της 

καθαριότητας καθώς και οποιεσδήποτε εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα τέλη, τις 

νόμιμες κρατήσεις, τους φόρους και τις εισφορές προς το Δημόσιο. 

Επιπλέον, οι εταιρείες καθαρισμού πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν στην 

προσφορά, τα οριζόμενα στο άρθρο 22, του Νόμου 4144/2013, ήτοι: 

1) Τον αριθμό των εργαζομένων 

2) Τις ημέρες και ώρες εργασίας 

3) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

4) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 

Επίσης στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το καθαρό ποσό συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. Η πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται μηνιαία, αμέσως μετά το πέρας 

αυτής και θα εκδίδεται από τον υπόχρεο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο θα 

αναγράφεται η παρασχεθείσα υπηρεσία, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης. 

Η δαπάνη της παραπάνω παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.656,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 184,00€ μηνιαίως και θα βαρύνει τις πιστώσεις των 

λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου μας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Ανάρτηση της παρούσας θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στο χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θέρμης, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία, αφού 

συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-3-2017 και ώρα 12:00 π.μ. στα Γραφεία της 

Υπηρεσίας μας, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, που βρίσκεται στην περιοχή της Ελληνικής 

Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη, παρουσία της Ειδικής Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών του ΙΕΥΠ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ./Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (υπεύθυνη κ. Α. Αντωνιάδου)                              

(Τηλ. 2310473429) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

 

 

  Ο Διευθυντής 

 
Δρ. Σίδερης Θεοχαρόπουλος 

Τακτικός Ερευνητής 
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