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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
για τθν ανάκεςθ του ζργου  «παροχή υπηρεςιών καθαριότητασ των γραφείων τησ Ρεριφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθ Ιονίων Νιςων για το ζτοσ 2021, με τθ 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ» 

 
Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ιονίων Νήςων καλεί 
κάκε ενδιαφερόμενο-θ, που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, να κατακζςει 
οικονομικι προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου, για τθν παροχή υπηρεςιών καθαριότητασ των 
γραφείων και των βοηθητικών χώρων τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςη Ιονίων Νήςων που ςτεγάηεται ςτθν περιοχι Αλυκζσ Ροταμοφ Κζρκυρασ, 
για το ζτοσ 2021.  
 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με το υπό ανάκεςθ 
αντικείμενο και ςυγκεκριμζνα ζχουν ωσ κφρια δραςτθριότθτα τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ. 
 
Κατάρτιςη και υποβολή προςφοράσ 
Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα κατακζςουν 
τθν προςφορά τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΦΡΑ) ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, τισ εργάςιμεσ 
μζρεσ και ϊρεσ,  με καταληκτική ημερομηνία την Δευτζρα 05/01/2021 και ώρα 12:00 π.μ., ςτο 
γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθ Ιονίων Νιςων ςτθ διεφκυνςθ Αλυκζσ Ροταμοφ Κζρκυρα (κτίριο Μαρκεηίνθ). 
 
Στο φάκελο κα αναγράφονται ευκρινϊσ 
α) τα ςτοιχεία του Ρροςφζροντα  
β) θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ» κακϊσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου 
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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Ειδικοί όροι 
-Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει το προςωπικό του για τθν ορκι εφαρμογι των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ελζγχει τθν ποιότθτα των εργαςιϊν του. 
-Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρεϊςει για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 
δθλαδι, καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν των εργαηομζνων, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τιρθςθ 
τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 
πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, για τισ οποίεσ είναι ο μονόσ υπεφκυνοσ.  
-Το ςφνολο του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτο ζργο κα είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι νομίμωσ 
εργαηόμενοι ςτθν Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι κα αςφαλίηονται με βάςθ τισ κείμενεσ εργατικζσ 
διατάξεισ. 
-Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ του προςωπικοφ του 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ευκφνεται πλιρωσ για τισ βλάβεσ ςτθν υγεία των παραπάνω που 
τυχόν προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, είτε λόγω πταίςματοσ του προςτθκζντοσ ι λόγω 
ακαταλλθλότθτασ και ελαττωματικότθτασ του χρθςιμοποιθμζνου εξοπλιςμοφ. Για το λόγο αυτό, ο 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι επιςκζφτθκε τουσ προσ κακαριςμό χϊρουσ, ιλεγξε τισ εγκαταςτάςεισ και 
διαπίςτωςε ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθν αςφαλι εργαςία του προςκοπικοφ ϊςτε να μθν 
υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ.  
-Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε μζτρο αςφαλείασ και προςταςίασ για τθν αποτροπι 
ηθμιάσ, φκοράσ ι βλάβθσ ςε αντικείμενα και εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ, φκοράσ ι βλάβθσ ςε αντικείμενα,  θλεκτρονικό 
εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που κα προκλθκοφν από πράξεισ ι παραλείψεισ 
των υπαλλιλων ι προςτθκζντων αυτοφ ι ακόμθ και από ελαττωματικό εξοπλιςμό κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ.    
 
Επιλογή αναδόχου 
Η επιλογι αναδόχου κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, με κριτιριο επιλογισ 
αναδόχου  τθ χαμηλότερη οικονομική προςφορά πλζον Φ.Ρ.Α. 24%.  
 
Τλικά καθαριςμοφ 
Πλα τα ζξοδα τθσ κακαριότθτασ (υλικά κακαριότθτασ, απορρυπαντικά, ςφουγγάρια κλπ) κα τα παρζχει 
θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ιονίων Νιςων.  
 
Πληρωμή  
Η καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται μθνιαίωσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κάκε μινα ςτθν ζκδοςθ 
τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν, επί του οποίου κα γίνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και θ παρακράτθςθ 
φόρου όπωσ αυτζσ κα ιςχφουν κατά το χρόνο διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ. Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ 
ανωτζρω υπθρεςίασ κα γίνει μζςω χρθματικοφ εντάλματοσ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ εξόδων του οικ. ζτουσ 2021 τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ιονίων Νιςων και ςυγκεκριμζνα από τον λογαριαςμό εξόδων 
2420204001 του Φορζα 1019-206-9900800. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αςφαλιςτικι και φορολογικι 
ενθμερότθτα. 
 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
Απαιτήςεισ καθαριότητασ 
Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ιονίων Νήςων 
ςτεγάηεται ςτθν περιοχι Αλυκζσ Ροταμοφ ςτθν Κζρκυρα ςε κτιριο ςυνολικισ επιφάνειασ 554,02 τ.μ. 
(515,80 τ.μ. ςτον πρϊτο όροφο οικοδομισ και τμιμα ιςογείου τθσ ίδιασ οικοδομισ επιφ. 38,22 τ.μ.).  
 
Ο κακαριςμόσ κα γίνεται μετά το πζρασ του κανονικοφ ωραρίου λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ (3:00μ.μ)  
τουλάχιςτον τζσσερεις φορζς τθν εβδομάδα. 
 

Απαιτείται καθαριότητα καθημερινά, ςτουσ χώρουσ των γραφείων και ςτισ τουαλζτεσ ωσ εξήσ: 
Κακαριότθτα των γραφείων 



 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων με τα κατάλλθλα υλικά και εξοπλιςμό. 

 Αποκομιδι απορριμμάτων από τουσ κάδουσ και αλλαγι ςάκων απορριμμάτων ςτα καλάκια. 

 Ξαράχνιαςμα, ξεςκόνιςμα των γραφείων και βιβλιοκθκϊν, κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, 
μθχανϊν γραφείου και Η/Υ.  
 

Κακαριότθτα ςτισ τουαλζτεσ 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων με τα κατάλλθλα υλικά και εξοπλιςμό. 

 Αποκομιδι απορριμμάτων από τουσ κάδουσ και αλλαγι ςάκων απορριμμάτων ςτα καλάκια. 

 Κακάριςμα νιπτιρων με τα κατάλλθλα κακαριςτικά-απολυμαντικά. 

 Σχολαςτικό κακάριςμα λεκανϊν τουαλζτασ με τα κατάλλθλα κακαριςτικά/απολυμαντικά. 

 Επανατοποκζτθςθ χαρτιοφ τουαλζτασ και υγροφ ςαπουνιοφ. 
 

Επιπλζον απαιτείται 

 κακαριότθτα ςτα μπαλκόνια μια (1) φορά μθνιαίωσ κακϊσ και των παρακφρων (υαλοπινάκων) των 
γραφείων και τθσ κεντρικισ ειςόδου δφο (2) φορζσ μθνιαίωσ τουλάχιςτον. 

 Γενικόσ κακαριςμόσ όλου του χϊρου μία (1) φορά μθνιαίωσ (πρίηεσ, κουφϊματα και όπου 
απαιτείται). 

 
Λοιποί όροι ςφμβαςησ 
Ο/θ ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ τθσ Υπθρεςίασ ι ςε 
περίπτωςθ μεταφοράσ/μεταςτζγαςθσ τθσ Υπθρεςίασ (Δ/νςθσ ι Τμθμάτων τθσ Δ/νςθσ ςε νζεσ 
ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ) ι εφόςον προκφψει ανάδοχοσ μζςω ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
ανάκεςθ του ζργου τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 
 
Εφιςτάται θ προςοχι των ενδιαφερομζνων ςτισ απαιτιςεισ κακαριότθτασ οι οποίεσ τίκενται ςτθν 
ενότθτα Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυχνότθτα κακαριςμοφ κτλπ) ςτισ οποίεσ κα 
πρζπει ο ανάδοχοσ του ζργου τθσ κακαριότθτασ να ανταποκρίνεται ακριβϊσ, ειδάλλωσ δε κα 
βεβαιϊνεται θ καλι εκτζλεςθ του ζργου και θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου κα λφεται. 

Προχπολογιςμόσ του ζργου : H δαπάνθ του ζργου δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 
πεντακοςίων ευρώ ( 500,00 €) μθνιαίοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
Ετιςια Συνολικι Δαπάνθ (6.000,00 ευρϊ) 
 
 
Πληροφορίεσ  
Υπεφκυνοι για παροχι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν πρόςκλθςθ είναι οι εξισ υπάλλθλοι, Γκόγκασ 
Γεϊργιοσ, Χάρθ Φλϊρα, τθλ. επικοινωνίασ : 26610-82194 (ες. 119)   
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να επικεωριςουν τουσ χϊρουσ πριν από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ τουσ γίνονται δεκτοί μετά από ςυνεννόθςθ 
 
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και 
αποδζχεται τουσ όρουσ κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμόςιων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90919200-4 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθ ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθ Ιονίων Νιςων. 

 

 
Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ                                         

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ                                
Εκπαίδευςησ Ιονίων Νήςων 

 
 

Πζτροσ Δ. Αγγελόπουλοσ 

 


