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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΘΩΝ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΗ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ, ΣΗ Δ/Η Π/ΘΜΘΑ & Δ/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η 
ΚΑΣΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023. 
 
 Έτοληας σπόυηλ: 
 

1. Σν αξζξ.176 Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο», πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. 

2. Σν Ν. 2286/1995 «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξύζκηζε ζπλαθώλ ζεκάησλ»  
3. Σνλ Ν. 4071/11-04-2012. 
4. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/15/ΔΔ. 

5. Σελ ππ΄αξηζ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΓΑ ΧΓΡ7ΛΔ-ΘΟΚ),(ΦΔΚ 778/Τ.Ο.Γ.Γ/17-9-2021)  

απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ «Παξάηαζε ζεηείαο Υσξηθώλ 

Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη νξηζκόο λέσλ Υσξηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ. 
6. Σελ ππ΄αξηζκ 76736/31219/29-9-2021,(ΑΓΑ 6ΛΝΥ7ΛΔ-ΞΦΚ),(ΦΔΚ 4578/Β/4-10-2021) 

Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο λένπο 
Υσξηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Κέξθπξαο θαη Εαθύλζνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, θαζώο θαη πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο ζηνπο Υσξηθνύο 
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθώλ Δλόηεησλ Λεπθάδαο , Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο». 

7. Σελ ππ ΄αξηζκ  187-31/28-12-21 ,ΑΓΑ Φ56Β7ΛΔ-ΒΟΒ  απόθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ   ,   ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ . 

8.  Σν ππ΄αξηζκ 19834/10-12-2022, ΑΓΑ 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΓ  έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη.Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ,κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν 
πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

9. Σελ ππ΄ αξηζκ 33-6-/28-2-2022,ΑΓΑ Φ8ΚΓ7ΛΔ-ΤΒΟ, Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ έηνπο 2022 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Νήζσλ . 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 27/13808/22.3.2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο 
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο βάζεη ηεο νπνίαο «νη δαπάλεο ζηέγαζεο ησλ 
πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη κε κίζζσζε, θαζώο θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 

 





  

ππεξεζηώλ απηώλ, εμαθνινπζνύλ γηα ην έηνο 2011 θαη κέρξη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ 
ζέκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, λα εληάζζνληαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Πεξηθεξεηώλ. 

11. Σελ ππ΄αξηζκ 2/73300/2/0026/22-11-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ην 
νπνίν θνηλνπνηείηαη ε ππ΄αξηζκ 183/2019 ΄Γλσκνδόηεζε ηνπ Α Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ζπκβάζεσλ ζύλαςεο θαζαξηόηεηαο θηηξίσλ.  

12. Σν ππ΄αξηζκ 61103/11864/25-07-2022 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ γηα ηελ έθδνζε 
βεβαίσζεο πίζησζεο , ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 ΚΑΔ 087500001,πνζνύ 6750,00€ . 

13. Σελ ππ΄αξηζκ 139-25/7/2022 βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 ΚΑΔ 
087500001,πνζνύ 6750,00  ηνπ Γξαθείνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ 
Αλαθνξώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ.  

14. Σελ ππ΄αξηζκ 632-35/27-07-2022 ,ΑΓΑ:ΧΜ9Ν7ΛΔ-Α Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία  εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε   ηεο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε ηεο  
εηήζηαο ζύκβαζεο (από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο) εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ θηηξίσλ 
ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, ησλ Γ/ζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ,ηνπ ΚΔΤ κε ηελ έθδνζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο από ην 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022 από ηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 θαη ΚΑΔ 087500001 
ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο 6.750,00€ , θαη κε ηελ έθδνζε πνιπεηνύο αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο γηα ην έηνο 2023  ,πνζνύ 25.650,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

15. Σελ ππ΄αξηζκ 63002/12139/01-08-2022 ,ΑΓΑ 687Η7ΛΔ-ΑΤΧ Απόθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 ΚΑΔ 087500001,πνζνύ 6750,00€ γηα ην έηνο 2022 
θαη ηελ πνιπεηή αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ην έηνο 2023 ,πνζνύ 25.650,00€. 

 
 ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ, πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάζεζε εξγαζηώλ 
θαζαξηζκνύ ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, ησλ Γ/ζεσλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ,ηνπ ΚΔΤ γηα ηα έηε 2022-2023. 
 
 Πξνο ηνύην, θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζπλνδεπόκελε από  
έγγξαθε θαη ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε θιεηζηό θάθειν, κε ηελ έλδεημε: 
 
«ΠΡΟΦΟΡΑ: Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γ/λζε 
Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ, Αξηζκόο 
πξόζθιεζεο: νίθ. ……………….. Πξνζνρή: λα κελ αλνηρηεί από ηε Γξακκαηεία» ζηε Γξακκαηεία 
(Γηνηθεηήξην – 1νο ‘νξνθνο, ην αξγόηεξν κέτρη ηης 30-9-2022 ,  εκέρα Παραζθεσή  θαη ώρα 10:00 
π.κ., ώξα θαηά ηελ νπνία ζα απνζθξαγηζηνύλ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ . 
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα  10:30 πκ 
ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΠΔ Εαθύλζνπ. 
 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη.  

Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκώλ θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ , πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ  70-05/01-02-2022 ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.  

 
H 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. ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ 
2. ηηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο 
3. ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο (θιαδηθή ζπιινγηθή ή εηδηθή επηρεηξεζηαθή, ζύκθσλα κε ην 

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

απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  
5. ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά 
6. ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν.  
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ (εξγνιάβνη) ππνρξενύληαη, κε πνηλή 
απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. 





  

ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο 
ησλ ππεξεζηώλ ηνπο,  ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ θξαηήζεσλ. 
 Δπηπξνζζέησο, ππνρξενύληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 
ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 
 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  

2.Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα 

3.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ .ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

- λνκηθά πξόζσπα ,ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ.ΟΔ θαη ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν  θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Ζ πξνζθνξά θαη θάζε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ηπρόλ απαηηείηαη, ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην 
ή από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη λνκηθό 
πξόζσπν , ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ,.ΟΔ  , ΔΔ  ,ΗΚΔ θαη  ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ .  

Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη 

ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό 

εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

Οη ελδηαθερόκελοη θαιούληαη µέτρη θαη ηελ Παραζθεσή 30-9-2022 θαη ώρα 10:00 πκ. λα 

σποβάιιοσλ αίηεζε ζσλοδεσκέλε από ζθραγηζκέλε οηθολοµηθή προζθορά γηα ηο ζύλοιο 

ηφλ αλφηέρφ σπερεζηώλ . Ο δηθαηούτος ζα επηιεγεί βάζε ηες τακειόηερες ζσλοιηθής 

προζθοράς ζε εσρώ ,κεηά ηελ ζύγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο   πξνζθεξόκελεο ηηκήο . 

Γεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο θαζαξηζκνύ  ηνπ ζπλόινπ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
1.Δγθαηαζηάζεηο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ  
2.Δγθαηαζηάζεηο   ΚΣΔΟ Εαθύλζνπ 
3.Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο . 
4.Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο  Ν Εαθύλζνπ. 
5.Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο  Ν Εαθύλζνπ . 
6.Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ, ζην Γηνηθεηήξην Εαθύλζνπ 
7.Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Εαθύλζνπ (ΚΔΤ). 
8.Σκήκα Γηα βίνπ Μάζεζεο ,Παηδείαο  θαη Απαζρόιεζεο θαη ην Πεξηθεξεηαθό ΚΔΚ Γ.Β.Μ  ΠΔ. 
Εαθύλζνπ. 
9. Γ/λζε Τγείαο θαη Κνηλ.Μέξηκλαο ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ, ζην Γηνηθεηήξην Εαθύλζνπ 
10. πλνιηθόο  Καζαξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ ζην Γηνηθεηήξην Εαθύλζνπ 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζαο. 
     Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο, λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο ησλ ππό 
αλάζεζε ππεξεζηώλ γηα λα δηακνξθώζνπλ γλώκε γηα ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. 
 
 
 
 
 
 





  

   Η δηάρθεηα ηες ζύκβαζες   ορίδεηαη κολοεηής θαη αρτίδεη από ηελ εκεροκελία σπογραθής 
ηες . 
  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο 

εθηηκάηαη κέρξη ηνπ ελδεηθηηθνύ πνζνύ  ησλ 2700,00€, γηα θάζε κήλα.                                              

    Σα παξαπάλσ πνζά επηβαξύλνληαη κε ηηο λόκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, νη νπνίεο ζα 

βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν                                                                                                   

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη, θάζε κήλα, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ, κε ηελ ζύληαμε ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 

Παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ηελ ζύληαμε Βεβαίσζεο θαιήο εθηειέζεο εξγαζηώλ 

από ηνλ δηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο  ππεξεζίαο.   

Σα εξγαιεία, ηα απνξξππαληηθά, νη ζαθνύιεο, ηα ραξηηθά θαζαξηζκνύ, ηα ραξηηά πγείαο, θαη ην 

πγξό ζαπνύλη, ρνξεγνύληαη από ηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ.   
                                                                                   
    Ζ παξνύζα πξόζθιεζε  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ θαη  ζα αλαξηεζεί ζηελ δηθηπαθή πύιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
http/www.pin.gov.gr θαη ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ).  
   
Σέινο ζα  δηαβηβαζηεί ζην Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ.   
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, επίζεο, λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο απεπζείαο 
δηαπξαγκάηεπζεο από : 
     Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 
     ΠΔ Εαθύλζνπ 
     Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ  
     Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
     Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, 29100 
     ηει. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192  

     Δmail : margari@pin.gov.gr 

Πιεξνθνξίεο: 2695360337 θαη 2695360343 

                                                                     
 Ο          ΑΝΣΘΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ                                                                                                    ΖΑΚΤΝΘΟΤ 
                                                                                        Η ΑΝΣΘΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ  Ο αληη ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ  
  
                                                                                       ΑΘΚΑΣΕΡΘΝΗ ΜΟΘΩΝΑΘΟΤ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄ 
 

Α. Θαζαξηζκόο Τπεξεζηώλ Π.Δ. Εαθύλζνπ  

Η.   Γηνηθεηήξην 

πλνιηθόο  Θαζαξηζκόο ηωλ θνηλόρξεζηωλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξωλ, , αλειθπζηήξα, 

εηζόδνπ, δηαδξόκνπ, θιηκαθνζηαζίωλ, ( ζθάιαο εηζόδνπ από ηνλ 1ν όξνθν πνπ νδεγεί 

ζηνλ 2ν όξνθν,), όιωλ ηωλ παινπηλάθωλ γηα oιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζην 

θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. 

 

1. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ (Σκήκα Η, 2νπ νξόθνπ), πνπ ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ, ζην Γηνηθεηήξην 

Εαθύλζνπ, , πεξηιακβάλεη: 

Σν Σκήκα ηνπ 2νπ νξφθνπ, πεξίπνπ 350 ηκ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, ησλ θνηλφρξεζησλ 

θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, αλειθπζηήξα, εηζφδνπ, δηαδξφκνπ, , παινπηλάθσλ. 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο:  Σξίηε - Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ 

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ . 

 

2. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ, Σκήκα Θηεληαηξηθήο, νδνο  Θαληνύλε 24  

Εάθπλζνο , πεξηιακβάλεη: 

 Σν ηζφγεην αθίλεην (πεξίπνπ 80 ηκ) ,ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Θηεληαηξηθήο  

ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, φισλ ησλ γξαθείσλ, θνηλφρξεζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, 

παινπηλάθσλ. , δηαδξφκνπ θαη πξναχιηνπ ρψξνπ 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο:  Παξαζθεπή 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ 

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ . 

 

3. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ (Σκήκα Η, 2νπ νξόθνπ), πνπ ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ, ζην Γηνηθεηήξην Εαθύλζνπ, , πεξηιακβάλεη: 

Σν Σκήκα ηνπ 2νπ νξφθνπ, πεξίπνπ 350 ηκ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  ε Γ/λζε Σερληθψλ ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, ησλ θνηλφρξεζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, 

ηνπαιεηψλ, αλειθπζηήξα, εηζφδνπ, δηαδξφκνπ, θιηκαθνζηαζίσλ,  παινπηλάθσλ. 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο:  Σξίηε - Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ 

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ . 

 

 





  

4. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ (Σκήκα Η, Ηζόγεην), πνπ ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο ηεο 

Γ/λζεο Τγείαο θαη Θνηλ.Κέξηκλαο ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ, ζην Γηνηθεηήξην Εαθύλζνπ, , 

πεξηιακβάλεη: 

Σν Σκήκα ηνπ ηζνγείνπ, πεξίπνπ 350 ηκ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  ε Γ/λζε Τγείαο θαη Θνηλ.Μέξηκλαο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, ησλ θνηλφρξεζησλ θαη 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, αλειθπζηήξα, εηζφδνπ, δηαδξφκνπ, θιηκαθνζηαζίσλ,  παινπηλάθσλ. 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Γεπηέξα – Σεηάξηε – Παξαζθεπή 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ 

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ . 

 

5. Θαζαξηζκόο ππεξεζηώλ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ 

ζην Λνκό Εαθύλζνπ.  

 1.Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Πζκηαο Δθπ/ζεο Λ.Εαθύλζνπ, 

νδόο Ινκβάξδνπ 78 , ζηνλ όξνθν, πεξηιακβάλεη: 

Σνλ 2ν φξνθν (πεξίπνπ 160ηκ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ ησλ θνηλνρξήζησλ θαη 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, θιηκαθνζηαζίσλ, ζθάιαο θχξηαο εηζφδνπ, παινπηλάθσλ. 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο:  Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 

6.Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ  ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπ/ζεο Λ. 

Εαθύλζνπ, νδόο Φηιηθώλ 1 ,ζε δύν νξόθνπο , πεξηιακβάλεη: 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο (πεξίπνπ 350,00ηκ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ 

ησλ θνηλνρξήζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, θιηκαθνζηαζίσλ, ζθάιαο θχξηαο εηζφδνπ, 

παινπηλάθσλ. 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Σξίηε θαη Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 
7. Θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ  ζηεγάδεηαη ην ΘΣΔΟ Εαθύλζνπ ζηελ πεξηνρή Θαιακάθη 

, πεξηιακβάλεη: 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ ησλ θνηλνρξήζησλ 

θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ρψξνο δχν  αξρείσλ,  ηνπαιεηψλ, θχξηαο εηζφδνπ, παινπηλάθσλ θαη 

πξναχιηνπ ρψξνπ(ζπλνιηθά πεξίπνπ 830 ηκ) 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Παξαζθεπή 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 

 

 





  

8 .Θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ  ζηεγάδεηαη ε Γ/λζε Κεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ ΠΔ. 

Εαθύλζνπ, νδόο Σάικπνη Θεθαιιελνύ 1 ,ζε δύν νξόθνπο , πεξηιακβάλεη: 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο 2νπ νξφθνπ (πεξίπνπ 208,00ηκ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 

ησλ γξαθείσλ ησλ θνηλνρξήζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, θιηκαθνζηαζίσλ, ζθάιαο 

θχξηαο εηζφδνπ, παινπηλάθσλ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ ηζνγείνπ ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ 

(πεξίπνπ 105 ηκ) 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Γεπηέξα  θαη Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 

9.Θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ  ζηεγάδεηαη Θέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο (ΘΔΤ) Λ. Εαθύλζνπ, νδόο Θνιπβά 85 θαη Ζιηαθνπνύινπ  ,ηζόγεην , 

πεξηιακβάλεη: 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο (πεξίπνπ 110,00ηκ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξαθείσλ 

ησλ θνηλνρξήζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, παινπηλάθσλ. 

  

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Σξίηε θαη Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ.  

 

10 .Ο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ, πνπ  ζηεγάδεηαη Σκήκα Γηα βίνπ Κάζεζεο ,Παηδείαο  θαη 

Απαζρόιεζεο θαη ην Πεξηθεξεηαθό ΘΔΘ Γ.Β.Κ  ΠΔ. Εαθύλζνπ, ζηελ πεξηνρή πθνιηζηά  

Ακπειόθεπνη   ,1νο όξνθνο, πεξηιακβάλεη. 

Σηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο 1νπ νξφθνπ (πεξίπνπ 250,00ηκ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 

ησλ γξαθείσλ,αηζνπζψλ δηδαζθαιηαο, ησλ θνηλνρξήζησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ηνπαιεηψλ, 

θιηκαθνζηαζίσλ, ηκήκα ζθάιαο εηζφδνπ 1νπ νξφθνπ ,αλειθπζηήξα, παινπηλάθσλ . 

Α)  Ζκέξεο ηεο εβδνκάδνο: Σξίηε  θαη Πέκπηε 

Β)  ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα 

 θαζάξηζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη φισλ ησλ παινπηλάθσλ  

 θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ. 

 

Αλαιπηηθά ν ηαθηηθόο θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη ωο εμήο: 

 ζα ζθνππίδνληαη θαη ζα ζθνπγγαξίδνληαη φινη νη ρψξνη, ζα θαζαξίδνληαη ηα δνρεία 

απνξξηκκάησλ, ζα αληηθαζίζηαληαη νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο  απφ ηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ θαη ζα 

γίλεηαη μεζθφληζκα ησλ επίπισλ θαη κεραλψλ (γξαθεία, ληνπιάπεο, θαζίζκαηα, Ζ/Τ θ.ιπ.). 

 πγξφ θαζάξηζκα επίπισλ (γξαθεία, ληνπιάπεο, θαζίζκαηα θ.ιπ.), κε θαζαξηζηηθφ ηχπνπ Azax θαη 

πγξφ θαζάξηζκα επίπισλ (γξαθεία, ληνπιάπεο, θαζίζκαηα θ.ιπ.), κε απνιπκαληηθφ θαζαξηζηηθφ 

κηα θνξά ην κήλα. 

 ηα πθαζκάηηλα θαζίζκαηα ζα θαζαξίδνληαη θαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα. 

 θαζάξηζκα θαη απνιχκαλζε ησλ ηνπαιεηψλ, δειαδή θαζαξηζκφο ιεθαλψλ, ληπηήξσλ, θαζξεπηψλ, 

άδεηαζκα δνρείσλ απνξξηκκάησλ, αληηθαηάζηαζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο, θαζαξηζκφο ησλ 

πιαθηδίσλ ηνίρνπ θαη δαπέδνπ. 





  

 θαζάξηζκα δαπέδσλ (μχιηλα, καξκάξηλα θ.ιπ.) κε πιηθά θαζαξηφηεηαο πνπ έρνπλ απνιπκαληηθέο 

ηδηφηεηεο, αιιά πνπ δελ ζα επεξεάδνπλ ηηο επηθάλεηεο ηνπ δαπέδνπ. 

 ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη ηα δάπεδα κε κνθέηεο, κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην ζα γίλεηαη πγξφ θαζάξηζκα κε εηδηθά θαζαξηζηηθά κε απνιπκαληηθέο 

ηδηφηεηεο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο 

εθηηκάηαη κέρξη ηνπ ελδεηθηηθνχ πνζνχ  ησλ 2.700,00€, γηα θάζε κήλα.                                              
                      

 ΠΡΟΩΠΗΘΟ ΑΛΑΓΟΥΟΤ – ΩΡΑΡΗΟ – ΠΑΡΑΙΑΒΖ ΔΡΓΑΗΩΛ 

 Με ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο 

Π.Δ. Εαθχλζνπ Θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ θαζαξηφηεηα, κε πιήξε 

ζηνηρεία απηψλ, θαζψο θαη Πξφγξακκα ησλ απαζρνινχκελσλ (ζπρλφηεηα θαη ψξεο θαζαξηζκνχ). 

 Οη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά κήλα, κε ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ ζχληαμε 

Βεβαίσζεο θαιήο εθηειέζεο εξγαζηψλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο  ππεξεζίαο.                                              
                      

ΙΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ε πεξίπησζε πνπ ε εκέξα θαζαξηζκνχ ζπκπίπηεη κε αξγία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα 

πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ζε εκέξα πνπ ζα θαζνξηζζεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ.  

2. Σα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ραξηηθά πγείαο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο 

ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ ζα ρνξεγνχληαη απφ ηελ Π.Δ. Εαθχλζνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη ακέζσο θαη λα θαζαξίδεη, ηνπηθά, ζε νπνηαδήπνηε 

έθηαθηε πεξίπησζε. 

3. Άκεζε απνκάθξπλζε ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

γξαθείσλ θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο, ηα νπνία καδί κε ηνπο ζάθνπο ησλ απνξξηκκάησλ 

ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, γηα λα ηνπο παξαιακβάλεη ην 

απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ. 

4. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη  ηηο θαζνξηζκέλεο  εξγάζηκεο εκέξεο θαη πξσηλέο  ψξεο θαη νη 

εξγαζίεο ζα μεθηλνχλ  απφ ηηο 08:00 π.κ. ή κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο 

ππεξεζίαο. 

5. Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη πξνο απηφ, φπσο θαη θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα 

ζπκβεί απφ ηπραίν γεγνλφο ή ειιηπή κέηξα αζθαιείαο. 

6. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθιεζεί ζην θηίξην, ζε αληηθείκελν ή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ κέζα θαη πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί, θαζψο θαη γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  Εεκηέο πνπ 

πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο θαη νθείιεη λα 

ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνζεζίαο πεξί πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε παξάβαζή ηεο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ  πξνο ηνπο 





  

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο. 

8. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 

γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ 

θαζαξηδφκελσλ Τπεξεζηψλ. 




