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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς   
            σχετικά με την καθαριότητα των γραφείων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας   
            και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
 

Προσκαλούμε Συνεργεία Καθαριότητας 
 

να καταθέσουν στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την καθαριότητα των γραφείων της, Αρκαδίου 8, Λαμία, 
35100, 3ος όροφος και με διάρκεια σύμβασης δώδεκα μηνών από 01/01/2015 έως 31/12/2015. 
 
Η σύνταξη της προσφοράς αυτής, θα αναφέρεται στις εξής παρεχόμενες υπηρεσίες: 
1. Στον καθαρισμό δεκατεσσάρων (14) γραφείων 
2. Στον καθαρισμό μιας (1) κουζίνας 
3. Στον καθαρισμό ενός (1) χωλ 
4. Στον καθαρισμό και απολύμανση δύο (2) WC 
5. Στον καθαρισμό των υαλοπινάκων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
6. Στον καθαρισμό του εξωτερικού διαδρόμου και της σκάλας του 3ου ορόφου 
7. Στην αποκομιδή των απορριμμάτων 
8. Στον καθαρισμό των βεραντών 
Πιο συγκεκριμένα: 
Ο καθαρισμός στα γραφεία περιλαμβάνει: 
- καθαρισμό και συντήρηση των γραφείων 
- καθαρισμό των επίπλων με απορροφητικό ύφασμα 
- καθαρισμό των επιφανειών ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, καλοριφέρ, Κλιματισμού, θυρών 
- καθαρισμός των διαχωριστικών και εξωτερικών τζαμιών των γραφείων 
- άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, τοποθέτηση νέας σακούλας καθώς και συγκέντρωση και  

ρίψη των απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής 
- καθάρισμα συσκευών τηλεφώνου 
- ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών 
- σφουγγάρισμα των δαπέδων και σκούπισμα των μοκετών ( όπου υπάρχουν ) με απορροφητική 

σκούπα   
- έλεγχο και καθαρισμό των ταβανιών από αράχνες 
Ο καθαρισμός στις τουαλέτες περιλαμβάνει: 
- πλύσιμο πλακιδίων και γυάλισμα 
- πλύσιμο νιπτήρων και γυάλισμα 
- πλύσιμο λεκάνης εσωτερικά και εξωτερικά με απολυμαντικό υγρό 
- καθαρισμό και γυάλισμα καθρεπτών 
- σκούπισμα, σφουγγάρισμα και γυάλισμα δαπέδων 
- άδειασμα απορριμμάτων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας στα καλάθια 
- αγορά και τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χαρτοπετσετών και σαπουνιού 
- καθάρισμα και πλύσιμο ντουλαπιών εσωτερικά και εξωτερικά 
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Ο καθαρισμός θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα ( Τρίτη και Παρασκευή ) εκτός των 
υαλοπινάκων και των βεραντών που θα καθαρίζονται μία φορά το μήνα. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί 
από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας έως τις 29 Δεκεμβρίου 2014, 
ώρα 12:00 το μεσημέρι. 
 
Το Συνεργείο Καθαρισμού που θα αναδειχθεί με την οικονομικότερη προσφορά, θα ενημερωθεί 
με τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα 
ανακοινώσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 
  
 
 
 
 
 Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

 
 
 

              Ηλίας Ι. Παλιαλέξης, M.Ed 
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