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ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΖ : ΓΖΚΝΠΗΝ
ΚΑΣΑΥΧΡΗΘΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΑΟΚΝΓΗΑ ΞΖΟΔΠΗΑ: Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

Αζήλα, 29/11/2021
Αξ.πξση.:73302

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ
Ξιεξνθνξίεο : Κ. Αλησλάθα
Ρει. :210-8802880

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4412/2016
γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ γξαθείσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Κνλάδαο
Ξεινπνλλήζνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ζηελ Ρξίπνιε, ζηελ Θαιακάηα, ζην Λαχπιην, ζηελ Ππάξηε θαη
ζηελ Θφξηλζν απφ 01/01/2022

έσο 31/12/2022.

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο.
Ν Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ & Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ
(Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2637/98 (ΦΔΘ 200/Α/98), άξζξα 13-29, πεξί ζχζηαζεο Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
θαη ινηπψλ Νξγαληζκψλ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 21§1
εδάθην Ε.
2. Ρε κε αξ. 132537/21-04-11 (ΦΔΘ 684/Β΄/28-04-2011) πνπξγηθή Απφθαζε, πεξί έγθξηζεο ηνπ
Θαλνληζκνχ Νξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο & Ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
3. Ρελ ππ΄ αξ. 2642/294319/19-11-2019 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ. 975/19-11-2019) πνπξγηθή απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα κέιε Γ.Π. ηνπ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 557/87407/30-03-2021 (ΦΔΘ .Ν.Γ.Γ.
259/6-4-2021) πνπξγηθή Απφθαζε.
4. Ρελ Θ..Α. κε αξ. 58193/99 (ΦΔΘ 2277/Β/99) «Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.».
5. Ρνλ Θαλ. 2195/2002 πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
(CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλ (ΔΘ) 2013/2008 ηεο Δπηηξνπήο.
6. Ρνλ Λ. 4013/2011, γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ.
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«Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε

8. Ρν Ξ.Γ. 28/2015 (ΦΔΘ 34/Α)

ζε δεκφζηα

έγγξαθα θαη ζηνηρεία».
9. Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
10. Ρν Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α/05-08-2016) πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο.
11. Σν άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
12. Σν από 23/09/2021 Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Π.Μ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
13. Σν ππ΄ αξ. 1835/274084/19.11.2021 (Φ8ΦΡ4653ΠΓ-Τ7Υ) απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.

Θαιεί
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο Κνλάδαο Ξεινπνλλήζνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ
νξηδφκελα.
1.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ Θαζαξηζκνχ
(CPV:

90919200-4)

ησλ

γξαθείσλ

ηεο

Ξεξηθεξεηαθήο

Κνλάδαο

Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/01/2022 έσο

Ξεινπνλλήζνπ

ηνπ

31/12/2022, ζχκθσλα κε ηηο

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 8.
Ππγθεθξηκέλα:
Α) Θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε
Ξεξηθεξεηαθή

Κνλάδα

Ξεινπνλλήζνπ

ζηελ

ΡΟΗΞΝΙΖ

ζπλνιηθήο

επηθάλεηαο

292,90

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 93,80 η.κ. είλαη απνζήθε & αξρείν) επί ηεο νδνχ Ράζνπ
Περηψηε αξ. 38-40.
Β) Θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε
Λνκαξρηαθή Κνλάδα Κεζζελίαο ζηελ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 264,70 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ (215,30 η.κ. ρψξνο γξαθείνπ θαη 49,40 η.κ. ρψξνο απνζήθεο αξρείνπ) επί ηεο νδνχ
Αξηζηνκέλνπο αξ. 123.
Γ) Θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε
Λνκαξρηαθή Κνλάδα Αξγνιίδαο ζην ΛΑΞΙΗΝ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 84,98 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
ρψξνο γξαθείνπ ζηνλ 1ν φξνθν επί ηεο νδνχ Κηθξάο Αζίαο αξ. 36.
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Γ) Θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε
Λνκαξρηαθή Κνλάδα Ιαθσλίαο ζηελ ΠΞΑΟΡΖ) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 400 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
ζηνλ 1ν φξνθν (300η.κ. ρψξνο γξαθείνπ θαη ρψξνο αξρείνπ 100 η.κ) επί ηεο νδνχ Ιεσλίδνπ αξ.
113.
Δ) Θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ε
Λνκαξρηαθή Κνλάδα Θνξηλζίαο ζηε ΘΝΟΗΛΘΝ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 239 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
ζηνλ 1ν φξνθν (139,00 η.κ. ρψξνο γξαθείνπ θαη 100 η.κ. ρψξνο αξρείνπ & computer room) επί ηεο
νδνχ Γ. Ξαπαλδξένπ αξ. 27.
2.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ

Αλαζέηνπζα

αξρή

είλαη

ν

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ

ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΘΑΗ

ΔΙΔΓΣΝ

ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ

ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΩΛ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)
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Γηεχζπλζε

Γνκνθνχ 5, Ρ.Θ. 10445, Αζήλα

Ρειέθσλν

210 8802880

Ρει/ηππία

210 8802857

Ζι. Ραρ/κείν

maria.antonaka@opekepe.gr

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Α) Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο: Ν Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 7.707,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%), γηα έλα
έηνο. Αλαιπηηθά :Θαζαξή αμία: 6.215,33 € (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 1.491,68€ (=) ΠΛΝΙΝ:
ησλ 7.707,00 €.
Β) Ξξνυπνινγηζκφο αλά Γξαθείν:


Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα Ξεινπνλλήζνπ ζηελ
ΡΟΗΞΝΙΖ

ν

πξνυπνινγηζκφο

αλέξρεηαη

ζην

πνζφ

ησλ

2.100,00

€,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%) γηα δψδεθα (12) κήλεο.
Αλαιπηηθά: Θαζαξή Αμία: 1.693,55€ (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 406,45 € (=) ΠΛΝΙΝ:
2.100,00 €.


Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Κεζζελίαο ζηελ
ΘΑΙΑΚΑΡΑ

ν

πξνυπνινγηζκφο

αλέξρεηαη

ζην

πνζφ

ησλ

1.575,00

€,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%) γηα δψδεθα (12) κήλεο.
Αλαιπηηθά: Θαζαξή Αμία: 1.270,16 € (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 304,84 € (=) ΠΛΝΙΝ:
1.575,00 €.


Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Αξγνιίδαο ζην ΛΑΞΙΗΝ
ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 882,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%) γηα δψδεθα (12) κήλεο. Αλαιπηηθά: Θαζαξή Αμία
711,29€ (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 170,71€ (=) ΠΛΝΙΝ: 882,00 €.
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Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Ιαθσλίαο ζηελ ΠΞΑΟΡΖ ν
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.575,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%) γηα δψδεθα (12) κήλεο. Αλαιπηηθά: Θαζαξή Αμία:
1.270,16 € (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 304,84 € (=) ΠΛΝΙΝ: 1.575,00 €.



Γηα ηα γξαθεία ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Θνξηλζίαο ζηελ ΘΝΟΗΛΘΝ
ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.575.00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (24%) γηα δψδεθα (12) κήλεο. Αλαιπηηθά: Θαζαξή Αμία:
1.270,16 € (+) Φ.Ξ.Α. (24%): 304,84 € (=) ΠΛΝΙΝ: 1.575,00 €.

4.

ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο έρνπλ φινη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο
θαζαξηφηεηαο θηηξίσλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνηνχ ππνβάινπλ
πξνζθνξά, λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο
κε ηνλ αξκφδην Ξξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζαθή εηθφλα απηνχ θαη
λα θαηαξηίζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη κεκνλσκέλα θαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζθξαγηζκέλν γηα θάζε έδξα
ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο
έδξεο ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ.
Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ θεληξηθή πεξεζία ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
(πξσηφθνιιν) πνπ ζηεγάδεηαη ζηε δηεχζπλζε Γνκνθνχ 5, Αζήλα, έσο ηελ 13/12/2021 θαη ψξα
12:00. Ν θάθεινο πξέπεη λα αλαγξάθεη επθξηλψο :


ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά



ηε ιέμε «Ξξνζθνξά»



ηνλ απνδέθηε : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. – Ρκήκα
Ξξνκεζεηψλ - Γνκνθνχ 5, Αζήλα 10445



ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο.



Ρελ έδξα ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά

5.

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε

1.

ηζρχεη, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη :


Ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα,
ηερληθφο εμνπιηζκφο θ.ιπ.) πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
βάζεη ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα (παξ. 8).
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απφ ην Λ.

Ν πξνζθέξσλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη

3863/2010 «Λέν

Αζθαιηζηηθφ Πχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.


Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα εθαηφλ νγδφληα
(180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ξίλαθα πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλν απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή πίλαθεο πξνζσπηθνχ

2.

φπσο έρνπλ ππνβιεζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο, κέζσ δηαδηθηχνπ,
ζην

ΞΠ

ηνπ

πνπξγείνπ

Δξγαζίαο,

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

Ξξφλνηαο

(ΠΔΞΔ−ΝΑΔΓ−ΗΘΑ−ΔΡΑΚ) ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 5072/6/25-2-13 απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο (ΦΔΘ Β΄/449/25.02.2013), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε

θαη

ζπκπιεξψζεθε

κε

ηηο

ππ’

αξηζ.

28153/126/28−08−2013

(ΦΔΘ

Β΄/2163/30.08.2013) θαη ππ΄ αξηζκ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΔΘ Β΄/2390/8.9.2014) απνθάζεηο
ηνπ.
3.

Ρνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν, ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο
απαζρφιεζεο ζ’ απηφ.

4.

Ρε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη (λα επηζπλάπηεηαη
αληίγξαθν).

5.

Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
(αλαιπηηθή θαηάζηαζε αλά απαζρνινχκελν ζχκθσλα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο).

6.

Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά (αλαιπηηθή
θαηάζηαζε αλά απαζρνινχκελν ζχκθσλα κε ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο).

7.

Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά εξγαδφκελν.

8.

Ρελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζε επξψ, ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη θφζηνο εξγαζηψλ
ζπλνιηθφ θαη αλά κήλα, κε ΦΞΑ θαη ρσξίο ΦΞΑ.

6.

ΞΙΖΟΩΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο γίλεηαη από ηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε ηνπ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Ν.

4412/2016, όπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ήηνη α) Σηκνιόγην θαη β) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Ελεκεξόηεηαο θαη
Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,

θαζώο θαη θάζε άιινπ

δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν
θαη ηελ πιεξσκή.
Νη θξαηήζεηο επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο αλέξρνληαη ζην λφκηκν πνζνζηφ θαη βαξχλνπλ
ηνλ αλάδνρν.
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Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ
Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο θαη πάληα
αθνχ πξνεγνπκέλσο ε αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. πηζηνπνηήζεη ηελ
πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα θάζε κήλα κε ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ
παξαιαβήο.
7.

Α. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ - Β. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ

Α. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηεο λνκνζεζίαο
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Λ 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Β. Νη ινηπνί φξνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε
πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ. Πε ζπλέρεηα απηήο, ζα
ππνγξαθεί ηδησηηθφ Πχκθσλν Δκπηζηεπηηθφηεηαο & Δρεκχζεηαο κεηαμχ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη
ηνπ αλαδφρνπ.
8.

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ/σλ γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ θαζαξηζκνχ
ησλ γξαθείσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Κνλάδαο Ξεινπνλλήζνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ζηελ ΡΟΗΞΝΙΖ,
ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Κεζζελίαο ζηελ ΘΑΙΑΚΑΡΑ, ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Αξγνιίδαο ζην
ΛΑΞΙΗΝ, ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα Ιαθσλίαο ζηελ ΠΞΑΟΡΖ θαη ζηε Λνκαξρηαθή Κνλάδα
Θνξηλζίαο ζηελ ΘΝΟΗΛΘΝ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 01/01/2022 έσο 31/12/2022.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ - ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
Ρν σξάξην ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζα θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ γξαθείνπ ηνπ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα είλαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
Ρν έξγν εθηειείηαη εμ νινθιήξνπ κε κέζα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ησλ ραξηηψλ πγείαο,
ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη ηνπ θξεκνζάπνπλνπ, ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ :
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Α) Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα Ξεινπνλλήζνπ / ΡΟΗΞΝΙΖ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ :

Ράζνπ Περηψηε 38-40, Ρξίπνιε 22100

ΞΔΘΛΝΠ :

Διέλε Βεξβαηληψηε

ΡΖΙΔΦΩΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ :

2710-221837

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ:
Α. Ππληήξεζε: Γχν (2) θνξέο ηελ Δβδνκάδα κε δχν (2) αλζξσπνψξεο θάζε θνξά.
Σψξνη γξαθείσλ
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ
 Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ
 Θαζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, αξρεηνζεθψλ, θνηλφρξεζησλ
κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ) θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ
 Θαζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ
 Μεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ
 Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ
 Θαζαξηζκφο κνθεηψλ κε ειεθηξηθή κεραλή
Σψξνη ηνπαιεηψλ
 Θαζαξηζκφο ιεθάλε, θαδαλάθη, ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη
ζαπνπλνζεθψλ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
 Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο
 Θαζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα
 Πθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
Σψξνη θνπδίλαο
 Θαζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
 Ξιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ
Β. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε κήλα :
Ξιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ
Ρνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ
Θαζαξηζκφο κπαιθνληψλ (φπνπ ππάξρνπλ)












Μεζθφληζκα επάλσ κέξνπο ληνπιαπηψλ, ξαθηψλ, πγξφο θαζαξηζκφο θσηηζηηθψλ,
πιχζηκν θνπθσκάησλ
Θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει
Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπαιεηψλ, αθαιάησζε πιαθηδίσλ
Θαζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα-έμσ
Θαζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα

Γ. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε ηξίκελν :
Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο-αξρείνπ
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Β) Λνκαξρηαθή Κνλάδα Κεζζελίαο / ΘΑΙΑΚΑΡΑ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ :

Αξηζηνκέλνπο 123, Θαιακάηα 24100

ΞΔΘΛΝΠ :

Διέλε Βεξβαηληψηε

ΡΖΙΔΦΩΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ :

2710-221837

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ:
Α. Ππληήξεζε: Κία (1) θνξά ηελ Δβδνκάδα κε δχν (2) αλζξσπνψξεο ηελ θάζε θνξά.
Σψξνη γξαθείσλ
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ
 Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ
 Θαζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, αξρεηνζεθψλ, θνηλφρξεζησλ
κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ) θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ
 Θαζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ
 Μεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ
 Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ
 Θαζαξηζκφο κνθεηψλ κε ειεθηξηθή κεραλή
Σψξνη ηνπαιεηψλ
 Θαζαξηζκφο ιεθάλε, θαδαλάθη, ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη
ζαπνπλνζεθψλ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
 Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο
 Θαζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα
 Πθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
Σψξνη θνπδίλαο
 Θαζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
 Ξιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ
Β. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε κήλα :
Ξιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ
Ρνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ

Μεζθφληζκα επάλσ κέξνπο ληνπιαπηψλ, ξαθηψλ, πγξφο θαζαξηζκφο θσηηζηηθψλ,
πιχζηκν θνπθσκάησλ
Θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει

Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπαιεηψλ, αθαιάησζε πιαθηδίσλ
Θαζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα-έμσ
Θαζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα








Γ. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε ηξίκελν :
Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο-αξρείνπ
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Γ) Λνκαξρηαθή Κνλάδα Αξγνιίδαο / ΛΑΞΙΗΝ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ :

Κηθξάο Αζίαο 36, Λαχπιην 21100

ΞΔΘΛΝΠ :

Διέλε Βεξβαηληψηε

ΡΖΙΔΦΩΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ :

2710-221837

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
Α. Ππληήξεζε: Κία (1) θνξά ηελ Δβδνκάδα κε δχν (2) αλζξσπνψξεο ηελ θάζε θνξά
Σψξνη γξαθείσλ
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ
 Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ
 Θαζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, αξρεηνζεθψλ, θνηλφρξεζησλ
κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ) θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ
 Θαζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ
 Μεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ
 Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ
 Θαζαξηζκφο κνθεηψλ κε ειεθηξηθή κεραλή
Σψξνη ηνπαιεηψλ
 Θαζαξηζκφο ιεθάλε, θαδαλάθη, ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη
ζαπνπλνζεθψλ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
 Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο
 Θαζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα
 Πθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
Σψξνη θνπδίλαο
 Θαζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
 Ξιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ
Β. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε κήλα :
Ξιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ
Ρνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ

Μεζθφληζκα επάλσ κέξνπο ληνπιαπηψλ, ξαθηψλ, πγξφο θαζαξηζκφο θσηηζηηθψλ,
πιχζηκν θνπθσκάησλ
Θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει

Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπαιεηψλ, αθαιάησζε πιαθηδίσλ
Θαζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα-έμσ
Θαζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα








Γ. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε ηξίκελν :
Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο-αξρείνπ


Γ) Λνκαξρηαθή Κνλάδα Ιαθσλίαο / ΠΞΑΟΡΖ
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Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ :

Ιεσλίδνπ 113, Ππάξηε 23100

ΞΔΘΛΝΠ :

Διέλε Βεξβαηληψηε

ΡΖΙΔΦΩΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ :

2710-221837

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
Ππληήξεζε : Κία (1) θνξά ηελ Δβδνκάδα κε δχν (2) αλζξσπνψξεο ηελ θάζε θνξά
Σψξνη γξαθείσλ
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ
 Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ
 Θαζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, αξρεηνζεθψλ, θνηλφρξεζησλ
κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ) θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ
 Θαζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ
 Μεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ
 Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ
 Θαζαξηζκφο κνθεηψλ κε ειεθηξηθή κεραλή
Σψξνη ηνπαιεηψλ
 Θαζαξηζκφο ιεθάλε, θαδαλάθη, ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη
ζαπνπλνζεθψλ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
 Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο
 Θαζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα
 Πθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ Σψξνη θνπδίλαο
 Θαζαξηζκφο ληνπιαπψλ θνπδίλαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
 Ξιχζηκν θιηηδαληψλ-πνηεξηψλ
Β. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί/Θάζε κήλα:










Ξιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ
Ρνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη
δχν (2) κέηξσλ.
Μεζθφληζκα επάλσ κέξνο ληνπιαπηψλ, ξαθηψλ, πγξφο θαζαξηζκφο θσηηζηηθψλ,
πιχζηκν θνπθσκάησλ
Θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει
Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπαιεηψλ, αθαιάησζε πιαθηδηψλ
Θαζαξηζκφο ηδακηψλ, παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα-έμσ
Θαζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα

Γ. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί/ Θάζε ηξίκελν:
Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο - αξρείνπ
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Δ. Λνκαξρηαθή Κνλάδα Θνξηλζίαο/ ΘΝΟΗΛΘΝΠ
Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ :

Γ.Ξαπαλδξένπ 27, Θφξηλζνο 20100

ΞΔΘΛΝΠ :

Διέλε Βεξβαηληψηε

ΡΖΙΔΦΩΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ :

2710-221837

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ
Α. Ππληήξεζε: Κία (1) θνξά ηελ Δβδνκάδα κε δχν (2) αλζξσπνψξεο ηελ θάζε θνξά
Σψξνη γξαθείσλ
 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ
αρξήζησλ
 Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ
 Θαζαξηζκφο – μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, αξρεηνζεθψλ, θνηλφρξεζησλ
κεραλψλ (θσηνηππηθά θιπ) θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ ηνπ γξαθείνπ
 Θαζαξηζκφο βάζεσλ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ
 Μεζθφληζκα θιηκαηηζηηθψλ, θπηψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ
 Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ
 Θαζαξηζκφο κνθεηψλ κε ειεθηξηθή κεραλή
Σψξνη ηνπαιεηψλ
 Θαζαξηζκφο ιεθάλε, θαδαλάθη, ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, ρεηξνπεηζεηνζεθψλ θαη
ζαπνπλνζεθψλ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
 Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ
 Αιιαγή ραξηηνχ πγείαο, γέκηζκα ζαπνπλνζήθεο θαη ρεηξνπεηζεηνζήθεο
 Θαζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα άιαηα
 Πθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε απνξξππαληηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ
Σψξνη θνπδίλαο
 Θαζαξηζκφο ληνπιαπηψλ θνπδίλαο, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
 Ξιχζηκν θιηηδαληψλ – πνηεξηψλ
Β. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί / Θάζε κήλα :
Ξιχζηκν ηνίρσλ ηνπαιεηψλ
Ρνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα χςνπο κέρξη δχν
(2) κέηξσλ

Μεζθφληζκα επάλσ κέξνπο ληνπιαπηψλ, ξαθηψλ, πγξφο θαζαξηζκφο θσηηζηηθψλ,
πιχζηκν θνπθσκάησλ
Θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα φπνπ ππάξρεη λίθει

Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπαιεηψλ, αθαιάησζε πιαθηδίσλ
Θαζαξηζκφο ηδακηψλ παξαζχξσλ θαη αινπκηλίσλ κέζα-έμσ
Θαζαξηζκφο καξκαξνπνδηψλ, πξεβαδηψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ ζηα κπαιθφληα








Γ. Ξεξηνδηθνί θαζαξηζκνί/ Θάζε ηξίκελν:
Γεληθφο θαζαξηζκφο απνζήθεο - αξρείνπ


Ζ αλαθνίλσζε απηή απνηειεί πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο θαη δελ δεζκεχεη
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ
αλαδφρνπ, κφλν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΔΙΑΠ

Θνηλνπνίεζε:


Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα Ξεινπνλλήζνπ / ΡΟΗΞΝΙΖ



Λνκαξρηαθή Κνλάδα Κεζζελίαο / ΘΑΙΑΚΑΡΑ



Λνκαξρηαθή Κνλάδαο Αξγνιίδαο / ΛΑΞΙΗΝ



Λνκαξρηαθή Κνλάδα Ιαθσλίαο / ΠΞΑΟΡΖ



Λνκαξρηαθή Κνλάδα Θνξηλζίαο / ΘΝΟΗΛΘΝΠ



Δζσηεξηθή Γηαλνκή: Γ/λζε Γηνηθ. & Νηθ. π/μεο – Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ & Ξξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Νξγαληζκνχ
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