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Αρ.Πρωτ.:  148 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: 

 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής 

Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ 

 Την υπ’ αριθμ. 250/28-12-2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή, συνεργείου 

καθαριότητας, για τον καθαρισμό των γραφείων της (430τ.μ.), ο οποίος θα πραγματοποιείται 

δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα, τρεις (3) ώρες, κάθε Τετάρτη και (3) ώρες κάθε 

Σάββατο. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται σε ώρες μη λειτουργίας της εταιρείας.  

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της 

σύμβασης, οποιαδήποτε στιγμή, σε περίπτωση μετακόμισης σε άλλο κτίριο ή της εκ νέου 

διαπραγμάτευσης του κόστους και της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης. 

Οι προδιαγραφές και τα αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.  

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

(ημέρα 

Σάββατο) 

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

(ημέρες Τετάρτη & 

Σάββατο) 

2 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ 

ΜΗΝΑ (ανά 15 

ημέρες, Τετάρτη 

ή Σάββατο) 

Άδειασμα των καλαθιών 

απορριμμάτων και αχρήστων και 

τοποθέτηση πλαστικών σακουλών 

στα καλάθια 

 √   

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και  √  
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σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων 

και πατωμάτων με κατάλληλα 

καθαριστικά προϊόντα 

Καθαρισμός όλων των 

αποχωρητηρίων και συγκεκριμένα, 

των ειδών υγιεινής, των τοίχων και 

δαπέδων με κατάλληλα καθαριστικά 

εργαλεία 

 

 

 

√  

Καθαρισμός της κουζίνας (ψυγείο, 

ντουλάπια, πάγκοι, νεροχύτες, 

ποτήρια, φλιτζάνια κλπ) με 

κατάλληλα απορρυπαντικά 

√   

Καθαρισμός προαυλίου χώρου √   

Συγκέντρωση και αποκομιδή των 

απορριμμάτων (ανακυκλούμενων ή 

μη) στους πλησιέστερους στην 

υπηρεσία αντίστοιχους κάδους 

απορριμμάτων 

 √  

Καθάρισμα των κουφωμάτων 

αλουμινίου, των θυρών και των 

παραθύρων τους, καθώς και των 

υαλοπινάκων τους (εσωτερικές και 

εξωτερικές προσόψεις) με 

κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα 

√   

Καθάρισμα των ξύλινων 

κουφωμάτων και θυρών με 

κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα 

√   

Γυάλισμα των ξύλινων πατωμάτων √   
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με παρκετίνη 

Καθάρισμα – πλύσιμο των περσίδων   √ 

Ξεσκόνισμα και γυάλισμα των 

ξύλινων επίπλων, βιβλιοθηκών και 

γενικά όλων των ξύλινων 

επιφανειών με ειδικό κερί 

√   

Καθαρισμός όλων των επιφανειών 

(πλαϊνά, μέσα – έξω) των 

αρχειοθηκών, των συρταριερών και 

των γραφείων με απορροφητικές 

σπογγοπετσέτες εμποτισμένες με 

κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα. 

Οι σπογγοπετσέτες αυτές θα 

πλένονται και θα απολυμαίνονται με 

κατάλληλο απορρυπαντικό και 

χλωρίνη, συχνά και οπωσδήποτε 

πριν τον καθαρισμό του κάθε 

επίπλου 

 √  

Καθαρισμός των καθισμάτων από 

δερματίνη ή και από δέρμα με 

κατάλληλο καθαριστικό προϊόν 

 

 

√  

Καθαρισμός μηχανημάτων 

(φωτοτυπικά, fax, τηλέφωνα) με 

κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα 

και ιδιαίτερη προσοχή 

 √  

Ξεσκόνισμα Η/Υ, εκτυπωτών και 

βιβλίων με ιδιαίτερη προσοχή 

 √  

Πλύσιμο με κατάλληλο  √  
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απορρυπαντικό των καλαθιών 

απορριμμάτων 

 

Τα απαιτούμενα υλικά καθαριότητας και ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελούν δαπάνη του 

αναδόχου. 

Η τεχνική προσφορά θα ικανοποιεί το σύνολο των προδιαγραφών, που αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ. Η προσφορά κάθε υποψηφίου δεν μπορεί να ξεπερνά 

το ποσό των 22.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα επιλεχθεί η οικονομικότερη 

προσφορά. Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλαγή στη συνολική προσφερόμενη 

τιμή. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν από 01/03/2018 έως  31/12/2023. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 31 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, 

Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης 

Αντιρρίου, τηλ. 2634038110, 2634029926, fax. 2634038552, 2634029927, e-mail: 

info@aitoliki.gr. 

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να 

έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 

14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, 

δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς. 

Η απόφαση για την επιλογή αναδόχου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ. 

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δύναται να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε 

οποιοδήποτε στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο το επιθυμεί. 

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 

τις εργάσιμες ημέρες, στα τηλέφωνα 2634038110, 2634029926. Αρμόδιο πρόσωπο για 

επικοινωνία: Παπαθανασίου Σπυριδούλα.  

 

Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος 

Γενικός Διευθυντής 
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