
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση  Τουρισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν του υπ. αριθ. πρωτ.: οικ. 25290/10225/29-03-2017 εγγράφου της
Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν. και της υπ. αριθ. 265-28/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 638/1-3-2017 Β’) και στο πλαίσιο επιλογής
αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων της Διεύθυνσης Τουρισμού, προσκαλούμε 
όσους επιθυμούν και έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες  διατάξεις προϋπο-
θέσεις να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μέχρι την 11η

Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, την οικονομική προσφορά τους
εντός κλειστού φακέλου.
Το ακαθάριστο ποσό ανά μήνα δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα χαρτικά καθαρισμού
και το υγρό σαπούνι χορηγούνται από την Π.Ε. Κέρκυρας.
Το σύνολο των επιφανειών καθαρισμού ανέρχεται σε εκατό (80)
τετραγωνικά μέτρα περίπου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να ενεργεί τις ακόλουθες
εργασίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
1. Καθημερινό καθαρισμό των τουαλετών (WC). Μία φορά την εβδομάδα
πλύσιμο όλων των χώρων των τουαλετών (πλακάκια, τοίχοι, πόρτες) με ειδικό
απολυμαντικό υγρό (χλώριο) ή άλλο ειδικό απολυμαντικό υγρό.
2. Καθημερινό σκούπισμα των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων (διάδρομοι,
σκάλες κλπ.).
3. Καθημερινό σφουγγάρισμα των χώρων (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι,
διάδρομοι, σκάλες, κλπ) με ειδικό απολυμαντικό υγρό.
4. Καθημερινό ξεσκόνισμα και καθαρισμό (έπιπλα, πόρτες, παράθυρα,
βιβλιοθήκες, γραφεία και λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στους χώρους
των γραφείων).
5. Καθημερινό γενικό καθαρισμό των δοχείων απορριμμάτων που βρίσκονται
στους χώρους των γραφείων
6. Άμεση απομάκρυνση χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασιών ή
άλλων απορριμμάτων, τόσο από τους χώρους των γραφείων, όσο και από τους
κοινόχρηστους χώρους.
7. Καθαρισμό εσωτερικών τζαμιών, τοίχων και κουφωμάτων των κτιριακών
εγκαταστάσεων μία φορά την εβδομάδα.
8. Καθαρισμό των μοκετών του ενός γραφείου (μία φορά την εβδομάδα).
9. Άμεση απομάκρυνση των υδάτων από τυχόν διαρροές του δικτύου καθώς και
μετά από έντονη βροχόπτωση.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την
Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 10,30 στο γραφείου του προϊσταμένου της
Διεύθυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την
Υπηρεσία μας (τηλ. 26613 62110).
Ο δικαιούχος του παγίου επιδόματος καθαριότητας

Κουτούκη Μέλλω
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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