
 

 

 

 
ΘΔΜΑ : «Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ  αλάζεζε  παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο ηνπ ρώξνπ ησλ γξαθείσλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Κεθαιιελίαο ». 

 

 
 Κατόπιν της δεκνζίεπζεο ηνπ ΦΔΚ 638/η.Β΄/01-03-2017 Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ Ινλίσλ Νήζσλ  πεξί ζέζπηζεο παγίσλ επηδνκάησλ θαζαξηόηεηαο γηα ην έηνο 2017 ζηε 

Π.Δ Κεθαιιελίαο, θαιείηαη θάζε ελδηαθεξόκελνο λα ππνβάιιεη  νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

θαζαξηόηεηα, ηνπ ρώξνπ πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Κεθαιιελίαο (νδόο Μπάκπε  Άλληλνπ 1, Αξγνζηόιη).  

 

      Η θαζαξηόηεηα ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

      Α. ζε θαζεκεξηλή βάζε 

1. Καζαξηζκό ηνπαιέηαο  (WC) θαη πιύζηκν όισλ ησλ ρώξσλ ηνπο (πιαθάθηα, ηνίρνη, πόξηεο) 

κε εηδηθό απνιπκαληηθό πγξό θαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα κε ριώξην ή άιιν εηδηθό 

απνιπκαληηθό πγξό. 

2. θνύπηζκα γξαθείσλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (δηάδξνκνο). 

3. θνπγγάξηζκα ρώξσλ (γξαθεία,, θνηλόρξεζηνη ρώξνη,) κε εηδηθό απνιπκαληηθό πγξό.  

4. Ξεζθόληζκα θαη θαζαξηζκόο (έπηπια, πόξηεο, παξάζπξα, βηβιηνζήθεο, ηξαπέδηα θαη ινηπά 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ησλ γξαθείσλ). 

5. Γεληθό θαζαξηζκό ζε δνρεία απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ησλ γξαθείσλ, 

άδεηαζκα θάδσλ θαη ηνπνζέηεζε ζαθνπιώλ. 

6. Άκεζε απνκάθξπλζε ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζπζθεπαζηώλ ή άιισλ απνξξηκκάησλ, 

ηόζν από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηκεκάησλ, όζν θαη από ηνπο πεξηβάιινληεο ρώξνπο.  

7. Καζαξηζκόο ηδακηώλ, ηνίρσλ θαη θνπθσκάησλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηόζν εμσηεξηθά 

όζν θαη εζσηεξηθά. 

 

Β. Μία θνξά ην ρξόλν: Καζαξηζκό θνπξηηλώλ ζηα γξαθεία. 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο ζηνηρεία, ζύκθσλα 

κε ην Άξζξν 68, Ν. 3863/2010, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013:  

1. Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. 
2. Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. 

3. Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο (θιαδηθή ζπιινγηθή ή εηδηθή επηρεηξεζηαθή, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 13 Ν. 3899/2010), ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.  
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4. Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

5. Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά.  

6. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν.  

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ απνηππώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, αιιά ζπληζηνύλ ηηο ειάρηζηεο  

πξνϋπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ε εξγαηηθή λνκνζεζία επηηάζζεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γηαθεξύμεηο 

Γηαγσληζκώλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ. 

             Η Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε 

νκνηνκνξθία ησλ πξνζθνξώλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ θαη ζην πιαίζην 

απηό λα ππνβιεζεί ζπκπιεξσκαηηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δε ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο σο πξνο ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο. 

             Σν ζύλνιν ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαζαξηζκνύ αλέξρεηαη ζε 130 πεξίπνπ. Ο ειάρηζηνο αξηζκόο 

σξώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο αλσηέξσ επηθάλεηαο είλαη δύν (2) ώξεο, από ηηο 7:00 έσο ηηο 

9:00. 

            Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα από 29.09.2017 έσο 31.12.2017, κε δπλαηόηεηα 

παξάηαζεο έσο 30.04.2018, θαηόπηλ ιήςεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη 

δεκνζίεπζεο απηήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σν αθαζάξηζην πνζό αλά κήλα δε ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηα ηξαθόζηα επξώ (300,00€). Σα εξγαιεία, ηα απνξξππαληηθά, νη ζαθνύιεο, ηα ραξηηθά 

θαζαξηζκνύ, ηα ραξηηά πγείαο, θαη ην πγξό ζαπνύλη, ρνξεγνύληαη από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Κεθαιιελίαο. 

            Παξαθαινύκε λα ππνβάιεηε ηελ ελππόγξαθε πξνζθνξά ζαο ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 

ηελ έλδεημε: 

«ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεθαιιελίαο, Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ, 

Αξηζκόο πξόζθιεζεο: 2744/06.03.2017» ζηε Γξακκαηεία (Μπάκπε Άλληλνπ 1, Αξγνζηόιη) έσο ηελ 

Γεπηέξα 14.8.2017 και ώρα 11:00 π.μ., ώξα θαηά ηελ νπνία ζα απνζθξαγηζζνύλ νη θάθεινη ησλ 

πξνζθνξώλ παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

    

 

 
 

      Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Δ.Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
 

 
 

                          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΣΟΛΟΤ 
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