
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                           Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 
 

 

Αθήνα, 15/07/2021 

Αρ. Πρωτ. Φ/5/3990 
 

 
 
                                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ 

ΟΕΕ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  27 Ιουλίου 2021 

 
 

                                                                                                         
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με την Απόφαση της Ν/38/13-7-2021 

Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού 

Τμήματος Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ (Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας (Αλυκές 

Ποταμού Κέρκυρα), με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη  

προσφορά και τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, 

προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€), πλέον  ΦΠΑ  

και  χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης από το Ο.Ε.Ε., για 

παράταση για ένα επί πλέον έτος με τους ίδιους όρους,  σε περίπτωση καλής συνεργασίας 

με τον ανάδοχο..  

 
 Δικαίωμα  συμμετοχής  

 
α) Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα αγοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο και συγκεκριμένα να έχουν ως κύρια 

δραστηριότητα τις υπηρεσίες καθαριότητας. β) Δε γίνονται δεκτοί όσοι έχουν 

αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του 

Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 
 
Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους ανάδοχους να επισκεφτούν τους προς 

καθαρισμό χώρους, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2661041148. 

 

 Κατάρτιση  και  υποβολή  προσφορών  
 
1.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα,  να  είναι  

δακτυλογραφημένες,  δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
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πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά  

απορρίπτεται,  όταν  υπάρχουν  σ’  αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

2.  Η αποστολή – κατάθεση των προσφορών πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες με καταληκτική ημερομηνία  την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021  και   ώρα  15.00 μ.μ.   

στην   Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14 3ος όροφος 

Πρωτόκολλο). Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα  που  θα  

τεθούν  μέσα  στον  ίδιο  φάκελο  προσφοράς  σφραγισμένο.  Σε  ένα  από  τα  δύο 

αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και  αυτό  θα  είναι  το  επικρατέστερο  του  άλλου  αντιτύπου  σε  

περίπτωση  διαφοράς  μεταξύ  τους.  Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 

3.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
-      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
- Ο  πλήρης  τίτλος  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  απευθύνει  την  πρόσκληση  δηλαδή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 

-      Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
 
-      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
-      Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

 
 

 

ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΑΚΕΛΟ 

 

α) Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα περιέχει:  

 

α.1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται ότι: 

        

▪ Έλαβαν γνώση των συνθηκών του έργου και αποδέχονται  ανεπιφύλακτα τους όρους 

την παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  

▪ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 

▪ Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

▪ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά καλύπτει είναι αληθή και ακριβή. 

▪ Επισκέφθηκαν τους υπό καθάριση χώρους και έλαβαν γνώση όλων των γενικών και 

ειδικών συνθηκών. 
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▪ Δεν έχουν αποκλειστεί από δημόσιους διαγωνισμούς, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι 

από δημόσιο διαγωνισμό  

▪ Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του παρόντος διαγωνισμού  

 

α.2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται: 

▪ τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,  

▪ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

Κατά τη υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει 

στην οποία να δηλώνεται η υποχρέωση του Ανάδοχου για την απαρέγκλιτη τήρηση της 

εργατικής νομοθεσίας, σχετικά με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν 

μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την τήρηση του 

νομίμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη κλπ. 

 

Οι  παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση σε αυτούς συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς.    

 

β) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   ;  

ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικότερους όρους του έργου, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. 

 Άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση προσφέροντα, τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του για 

την ανάληψη του έργου αυτού μπορούν επίσης να κατατεθούν.  

 

γ) Σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή ακυρότητας, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει:     

- Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς 

- Το ποσοστό του ΦΠΑ 

- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς  
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Επίσης οι εταιρείες καθαρισμού πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε 

χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής του προσφοράς τα εξής στοιχεία: 

      α) τον αριθμό των εργαζομένων. 

      β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

    γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι  

           εργαζόμενοι. 

      δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως  

           νόμιμες      αποδοχές  αυτών των εργαζομένων. 

             ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα  ποσά. 

             στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για  

                  καθαρισμό χώρων. 

  Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 

κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού 

κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως 

οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Ισχύς των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση  

  

  α) Απόρριψη προσφορών: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι 

σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές.  

 

Προσφορά που: 

 

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή 

αιρέσεις 

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση προσφοράς 

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά  

- αφορά σε μέρος του έργου    

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά  

- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή  
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- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου  

- ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερες από δύο μήνες  

- παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές την 

Διακήρυξης  

- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. 

 

β)  Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά . 

 

Σύμβαση 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Ειδικοί όροι 

1. Το ΟΕΕ υποχρεούται να παρέχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ χωρίς χρέωση ηλεκτρικό ρεύμα και 

νερό. 

2.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων  της 

εργατικής νομοθεσίας δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών των εργαζομένων, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες  των προβλεπομένων   από  την 

οικεία  ( κλαδική ) Σ.Σ.Ε.,   τήρηση  του νομίμου ωραρίου, της ασφαλιστικής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. 

3.  Σε περίπτωση δε που  διαπιστωθεί  παράβαση  του παρόντος όρου, θα καταγγέλλεται 

η  σύμβαση  με τον Ανάδοχο  και θα απορρίπτεται κάθε οφειλόμενη δαπάνη πληρωμής. 

4.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν θα έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει εαυτή στην εκτέλεση του 

έργου, που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του ΟΕΕ. 

5.   Σε περίπτωση που το ΟΕΕ  διαπιστώσει  παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν. 

3863/2010, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. 

6.  Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του 

ΕΦΚΑ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη 

απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 

ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενημερώνουν 

εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες 

παραβάσεις. 
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Η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον ΑΝΑΔΟΧΟ  από τα ίδια όργανα θεωρείται 

υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: 

α) στην καταγγελία της σύμβασης και 

β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. 

7.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα χρησιμοποιήσει προσωπικό για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Το ΟΕΕ  δεν έχει, ούτε θα  μπορούσε να αποκτήσει κάποια  εργασιακή ή άλλης φύσεως 

σχέση, με το εν λόγω προσωπικό που  θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της και ούτε  αναλαμβάνει κάποια υποχρέωση για τη 

πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με 

το προσωπικό υποχρέωση, διότι αυτές οι  δαπάνες και οι υποχρεώσεις θα βαρύνουν 

αποκλειστικά  τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο καθαρισμού θα εκτελούν 

το έργο, υπό την επίβλεψη και ευθύνη του ίδιου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος θα είναι και 

ο εργοδότης τους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει, κατά ατυχημάτων, 

το εργατικό προσωπικό που θα εκτελεί το έργο. Η ασφάλιση του προσωπικού θα 

καλύπτεται από  τις καταβαλλόμενες στον ΕΦΚΑ εισφορές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και το ΟΕΕ  

δεν έχει καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την εκτέλεση του έργου για 

οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά που θα μπορούσε να συμβεί στο προσωπικό. 

8.  Το ΟΕΕ δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση εργαζόμενου στο 

συνεργείο καθαρισμού, αν διαπιστωθεί ότι το άτομο αυτό, δεν εκτελεί επιμελώς τις 

υποχρεώσεις του και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης . 

9.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι υποχρεωμένος να εκτελεί καλά, με επιμέλεια, χωρίς διακοπή  

ή οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύμφωνα με τους κανόνες και  τη φύση του, το έργο 

που του ανατίθεται και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων 

του ΟΕΕ που θα ελέγχουν την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση όλων των 

όρων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

10. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

ΣΥΜΒΑΣΗ, τις εξ αυτής υποχρεώσεις του, και δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις 

των αρμοδίων υπαλλήλων, το ΟΕΕ δύναται να του επιβάλει ποινική ρήτρα έως και 

ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής  ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης ή 

παράλειψης, μετά από απόφαση της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος,, 

την οποία και παρακρατεί από το τελευταίο ανεξόφλητο τιμολόγιο. 

11. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί και συνεχίσει να μην εκτελεί ή 

να εκτελεί πλημμελώς τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το ΟΕΕ δικαιούται είτε να 

παρακρατεί  εκ νέου ποινική ρήτρα κατά τα οριζόμενα στο όρο 10  της παρούσας 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ είτε να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ με την κοινοποίηση σε αυτήν 

ΑΔΑ: 6Μ14469ΗΞΚ-Ε5Ψ



απλής εξώδικης δήλωσης. 

12. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκπίπτει αυτοδικαίως της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε περίπτωση πτωχεύσεως 

ή θέσεως αυτής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση πληρωμών ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση  ή λύσεως της εταιρείας ή  εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

υποκατέστησε τον εαυτό της, ολικά ή μερικά στην εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δι' 

οιουδήποτε τρίτου χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΟΕΕ. 

       Την ημέρα έναρξη των εργασιών καθαρισμού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να    

       υποβάλει:  

1) Υπεύθυνη  Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται να ονόματα των 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν καθώς και ο φορέας ασφάλισής τους και  

2) Αντίγραφο της δήλωσης του εργαζομένου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ . 

 

 
 
Πληρωμή – Κρατήσεις 

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαίως μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου 

και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

2. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις 

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% για κάθε σύμβαση με 

καθαρή αξία › 1000,00 

ευρώ προ ΦΠΑ 

Η  κράτηση αυτή υπάγεται 

σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

επί του χαρτοσήμου 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

0,06% για κάθε σύμβαση 

ανεξαρτήτως ποσού 

Η  κράτηση αυτή υπάγεται 

σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

επί του χαρτοσήμου 

ΦΟΡΟΣ 8%  παροχής υπηρεσιών επί 

της καθαρής αξίας προς 

ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 
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Αντικείμενο  έργου:  Καθαρισμός  των  χώρων  του    Περιφερειακού  Τμήματος  

Ιονίων Νήσων,  συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. 

 
Οι  ακόλουθες  εργασίες  θα  γίνονται  κατά τη διάρκεια  του  ωραρίου  των  

εργαζομένων  για τουλάχιστον τρείς (3) ώρες, μία φορά την εβδομάδα. 
 
Α. ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

Γραφεία και συγκεκριμένα: 

 

1. Καθάρισμα γραφείων και λοιπών επίπλων 

2. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 

3. Ξεσκόνισμα διακοσμητικών ειδών 

4. Ξεσκόνισμα ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, κλιματιστικών, βιβλιοθηκών, 

ντουλαπιών κλπ 

5. Καθάρισμα όλων των τύπων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών 

6. Αφαίρεση όλων των αποτυπωμάτων χεριών από πόρτες, τοίχους, επιφάνειες 

7. Άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών αχρήστων 

8. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σκάλας 

 

Τουαλέτα και συγκεκριμένα: 

 

1. Πλύσιμο λεκανών εσωτερικά / εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού 

υγρού 

2. Πλύσιμο νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερών από σωληνώσεις χρωμίου 

3. Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων 

4. Καθάρισμα καλαθιών, τοποθέτηση πλαστικών σάκων 

5. Τοποθέτηση χαρτιών υγείας και χειρός στις συσκευές 

 

Κουζίνα και συγκεκριμένα: 

 

1. Πλύσιμο νιπτήρα 

2. Πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου 

 

Β. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 

1.   Καθάρισμα τζαμιών μία φορά το μήνα 

2. Καθαρισμό ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά μία φορά το μήνα 

3. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα αποθήκης μία φορά το μήνα 

4. Καθαρισμός περσίδων κάθε τρίμηνο. 

 
 
 

Γ) ΤΡΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
 

Όλα τα  υλικά και τα  μηχανήματα  και λοιπά/συνήθη  μέσα καθαρισμού που θα  

χρησιμοποιηθούν, όπως απορρυπαντικά  (δαπέδων,  καθαρισμού  πιάτων,  WC,  

απολυμαντικό  λεκάνης  WC  κλπ),  μηχανοκίνητα  ή ηλεκτροκίνητα μέσα καθαρισμού, 
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ηλεκτρικές σκούπες, σφουγγαρόπανα, πετσετόπανα κλπ θα  διατίθενται από  τον  

Ανάδοχο  και  η  αξία  τους  θα  βαρύνει  τον  ίδιο.  

 
 Τα  υλικά  καθαριότητας  πρέπει  να  είναι  καλής  ποιότητας  και  αναγνωρισμένης  

μάρκας  και ασφαλή για τους εργαζόμενους. 

 Το σκούπισμα θα γίνεται με σύγχρονα τεχνικά μέσα (χρήση ηλεκτρικής σκούπας) και 

θα είναι σχολαστικό, ομοίως  και  το  ξεσκόνισμα.  Το  σφουγγάρισμα  θα  γίνεται  μετά  

το  σκούπισμα  και  το  ξεσκόνισμα  με σύγχρονα τεχνικά μέσα ή κοινά παραδοσιακά 

και πάντα με τη χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων απορρυπαντικών μη τοξικών. 

 Οι τουαλέτες θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά με πλύσιμο λεκάνης με 

απολυμαντικό υγρό, πλύσιμο νιπτήρων, άδειασμα καλαθιών, τοποθέτηση 

απολυμαντικού λεκάνης WC, χειροπετσετών, χαρτιού υγείας και κρεμοσάπουνου. 

 Διευκρινίζεται ότι το ΟΕΕ βαρύνεται με την προμήθεια και το κόστος των 

χειροπετσετών, χαρτιού υγείας και κρεμοσάπουνου. 

 Το ΟΕΕ υποχρεούται να παρέχει στην ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία χωρίς χρέωση ηλεκτρικό 

ρεύμα και νερό και να διαθέτει  κατάλληλο  χώρο  για  φύλαξη  μηχανημάτων  και  

υλικών  που  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θεωρεί  αναγκαία  να βρίσκονται στο χώρο του ΟΕΕ. 

 Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση   απόφασης   κατακύρωσης.   Για   τον   σκοπό   αυτό   θα   

ζητηθούν   από   τον   προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της προσφοράς, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψή της. 

 
 
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ αντίγραφο αυτής μπορούν να 

προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του ΟΕΕ, 

Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας (Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα) τηλ. 

2661041148). 

 
 
 
 

                                  

                                                                     Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

                                                                     Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 
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