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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

«Παροτή σπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο στέγασης της Πεπιθεπειακήρ 
Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ιονίυν Νήζυν 
για  ηο σπονικό διάζηημα 10/01/2020 – 31/12/2020»  

 

 Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη-εο λα θαηαζέζνπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

παροτή σπηρεσιών καθαριότητας ηυν γπαθείυν και ηυν βοηθηηικών σώπυν ηηρ 

Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

Ιονίυν Νήζυν πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ πεξηνρή Αιπθέο Πνηακνύ Κέξθπξαο, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 10/01/2020 έωο 31/12/2020. 

 

Ο θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηνπ θαλνληθνύ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Υπεξεζίαο (3:00μ.μ)  ηνπιάρηζηνλ ηπείρ θοπέρ ηελ εβδομάδα. 

  

Οι ςποτήθιοι ανάδοσοι θα καηαθέζοςν ηην πποζθοπά ηοςρ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε 

γξακκαηεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 
Εθπαίδεπζεο Ινλίωλ Νήζωλ μέσπι ηηο 30/12/2019 θαη ώπα 12:00 π.μ. ημέπα 

Παπαζκεςή ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε : Αιπθέο Πνηακνύ Κέξθπξα (θηίξην 
Μαξθεδίλε). 

Σην θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ» θαζώο θαη ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο 

εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

Πποϋπολογιζμόρ έπγος : Η δαπάλε ηνπ έξγνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό 
ηωλ ηεηξαθνζίωλ (400,00) επξώ κεληαίωο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

Εηήζηα Σπλνιηθή δαπάλε (4.800,00 επξώ).  
 

Η αλάζεζε ζα γίλεη κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο, κε θξηηήξην επηινγήο 

αλαδόρνπ ηη σαμηλόηεπη οικονομική πποζθοπά πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 
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Πληπυμή: Η πιεξωκή ηεο αμίαο ηεο αλωηέξω ππεξεζίαο ζα γίλεη κέζω ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πξνπιεξωκήο ζε βάξνο  ηωλ πηζηώζεωλ ηνπ Ταθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 
Ινλίωλ Νήζωλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ από ηνλ ινγαξηαζκό εμόδωλ: 2420204001 

“έξοδα ςπηπεζιών καθαπιόηηηαρ”, ηνπ Φνξέα 1019-201-9900800, ηνπ 
οικονομικού έηοςρ 2020. 
 

Ο αλάδνρνο ςποσπεούηαι θάζε κήλα ζηελ έκδοζη ηιμολογίος παποσήρ 
ςπηπεζιών, επί ηνπ νπνίνπ ζα γίλνληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ε παξαθξάηεζε 

θόξνπ όπωο απηέο ζα ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο. 
 
Πληποθοπίερ: Υπεύζπλνη γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ πξόζθιεζε 

είλαη νη εμήο ππάιιεινη: Γθόγθαο Γεώξγηνο, Φάξε Φιώξα. ηει. : 26610-82194 (εζ.  
119) 

Ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ                                         

Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ                                

Δκπαίδεςζηρ Ιονίυν Νήζυν 
 

 

 

 

Πέηπορ Γ. Αγγελόποςλορ 

 


