
 

                                      
  

        Κέρκυρα 26 Ιουνίου  2017 

        Αρ. πρωτ.: οικ. 52422/21363 

 

 

 ΠΡΟΣ: Δ/νση ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
            ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
              (για ανάρτηση στην 
               ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν.) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση    : Αλυκές Ποταμού 

Τ.Κ.               : 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

Τηλ.               : 26613-63111 

Fax                : 26613-63119 

Πληροφορίες : Σπ. Βασιλάκης  

Email            : dnsi_metaforon.ker@pin.gov.gr

 

 

 

  
 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Κέντρου 
            Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Διεύθυνσης Μεταφορών &  
            Επικοινωνιών της Π.Ε.  Κέρκυρας, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή 
            χορηγήματος  για το έτος 2017. 
 

             Σχετ. : Το  Φ.Ε.Κ. με αριθμό 638 B΄/2017 

 

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κέρκυρας 
προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας του ΚΤΕΟ που βρίσκεται 
στον Άγ. Ιωάννη Κέρκυρας, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος 
προϋπολογισμού 300€ μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στο συνημμένο 
πίνακα προδιαγραφές. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε 
κλειστό φάκελο στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ταχ. 
Διεύθυνση Σ. Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100 υπόψη κας  Χριστοφόρου ή κας  Λώμης) 
το αργότερο μέχρι τις 6 Ιουλίου 2017, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.  
          

 
Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ  

 
 

Ιωάννης Χαλμούκης 
Τοπ. Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 



 
 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ): 
 

Για τις εγκαταστάσεςις του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής  Ενότητας  Κέρκυρας, που στεγάζονται σε ισόγειο κτίριο 
στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας ο/η ανάδοχος αναλαμβάνει να διενεργεί τις 
ακόλουθες εργασίες δύο φορές την εβδομάδα: 

1. Καθαρισμό των τουαλετών (WC) και πλύσιμο όλων των χώρων τους 
(πλακάκια, τοίχοι, πόρτες). 

2. Σκούπισμα γραφείων και κοινόχρηστων χώρων . 

3. Σφουγγάρισμα χώρων (γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι) 

4. Ξεσκόνισμα και καθαρισμό (έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, βιβλιοθήκες, 
τραπέζια και λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στους χώρους των 
γραφείων). 

5. Γενικό καθαρισμό σε δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται στους 
χώρους των γραφείων 

6. Άμεση απομάκρυνση χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασιών 
ή άλλων απορριμμάτων, τόσο από τις εγκαταστάσεις των τμημάτων, 
όσο και από τους περιβάλλοντες χώρους. 

7. Καθαρισμό τζαμιών, τοίχων και κουφωμάτων των γραφείων τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 

 

 


