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Τιµολόγιο 

Προσφοράς 

A.T.: 001  

 

 Καθαρισμός Κεντρικών γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Σπάρτης 46) 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει καθημερινά  (5 φορές την εβδομάδα) 

όλες τις εργάσιμες ημέρες, εκτός αργιών, Σαββάτου και Κυριακής . 

Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει : Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα 

κλιμακοστασίων, ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων – βιβλιοθηκών – μικροαντικειμένων - 

σταχτοδοχείων, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και καλό πλύσιμο τουαλετών. 

Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα για τον Α όροφο και 

δύο (2) φορές το μήνα για τα γραφεία του ισογείου. 

Ο καθαρισμός των βεραντών του Α ορόφου, θα γίνεται ανελλιπώς μία (1) φορά την 

εβδομάδα με πιεστικό μηχάνημα (κάθε Δευτέρα). 

Απεντόμωση κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται μία (1) φορά το χρόνο. 

 

A.T.: 002  

 

 Καθαρισμός Γραφείων Συνεργείων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

στην οδό Σπάρτης , δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

 

        Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει δύο (2) φορές την εβδομάδα . 

Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει : Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα 

κλιμακοστασίων, ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων - βιβλιοθηκών – μικροαντικειμένων – 

σταχτοδοχείων, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, πλύσιμο τουαλετών και μπάνιου. 

         Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα. 

Απεντόμωση κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται μία (1) φορά το χρόνο. 

A.T.: 003  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 



 

 Καθαρισμός των Γραφείων του Βιολογικού Καθαρισμού, δύο (2) φορές την 

εβδομάδα. 

 

          Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει: Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα 

κλιμακοστασίων, ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων – βιβλιοθηκών – μικροαντικειμένων 

– σταχτοδοχείων, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, πλύσιμο σε τουαλέτες και 

μπάνια. 

Ο καθαρισμός από αράχνες σε τοίχους και οροφές θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα. 

Το πλύσιμο σε τοίχους (μέχρι το ύψος των διακοπτών) και διακόπτες θα γίνεται δύο (2) 

φορές το μήνα. 

Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα. 

Απεντόμωση κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται μία (1) φορά το χρόνο. 

 

A.T.: 004  

 

 Καθαρισμός των Γραφείων της ΜΟΛΑΚ, δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

 

          Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει: Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα 

κλιμακοστασίων, ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων – βιβλιοθηκών – μικροαντικειμένων 

– σταχτοδοχείων, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, πλύσιμο σε τουαλέτες και 

μπάνια. 

Ο καθαρισμός από αράχνες σε τοίχους και οροφές θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα. 

Το πλύσιμο σε τοίχους (μέχρι το ύψος των διακοπτών) και διακόπτες θα γίνεται δύο (2) 

φορές το μήνα. 

Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα. 

Απεντόμωση κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα γίνεται μία (1) φορά το χρόνο. 

 

          Η προμήθεια των υλικών καθαρισμού , η μετακίνηση του αναδόχου, καθώς και τα 

εργαλεία που    θα χρησιμοποιεί είναι υποχρέωση του αναδόχου 

 

Η οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου θα 

είναι µηνιαία. ( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ……………………………………………………… 

 

(Αριθµητικώς): ………………………………………………… 

 

Καλαµάτα 

………/………./2021 

Ο Προσφέρων 
 


