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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την καθαριότητα κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το 

έτος 2015 
 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για τον καθαρισμό του 

κτιρίου του, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του, για την περίοδο από 1-2-2015 έως 31-12-

2015, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη του  ή φυσικά  πρόσωπα να υποβάλουν τις 

προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 30-1-2015 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας στην οδό Αριστοτέλους 2. 

 

Οι ανάγκες καθαρισμού του Επιμελητηριακού κτιρίου καθορίζονται ως εξής: 

1. Γενική καθαριότητα  χώρων 2 φορές την εβδομάδα που περιλαμβάνουν  

 Ισόγειο, όλοι οι χώροι, πάγκοι, γραφεία, τουαλέτες, κουζινα κτλ. Ξεσκόνισμα, 

σκούπισμα, σφουγγάρισμα . 

 1ος  όροφος , όλοι οι χώροι , αίθουσες ,γραφεία , κουζίνα  τουαλέτες  

 2ος όροφος  μεγάλη αίθουσα  εκδ΄λώσεων  ,ξεσκόνισμα ,σκούπισμα  

 3ος όροφος  τουαλέτες 

 Κοινοί  χώροι  διάδρομος  σκάλες , είσοδοι , ασανσέρ  εξωτερικοί  χώροι , σκούπισμα, 

ξεσκόνισμα.    

 

2. Καθαρισμός των υαλοπινάκων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και των 

χώρων του υπογείου, μία φορά το 2μήνο. 

3. Υλικά που απαιτούνται για την καθαριότητα  των χώρων του κτιρίου.  

 

Προκειμένου να γίνουν δεκτές οι προσφορές των υποψηφίων εργολάβων καθαριότητας, 

πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά και τα ακόλουθα. 

i.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 

ii. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 

Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι "... τα στοιχεία είναι αληθή και 

ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και 
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ΤΜΗΜΑΤΑ: 
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Αριθμ. Πρωτ: 
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ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής...". Όλες οι προσφορές 

πρέπει να είναι ενυπόγραφες. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας στο τηλ. 2661080575 με την κ. Κουλούρη, και στο τηλ. 2661039814 

με την κ. Κόκκοτα. 

 

Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης έργου με το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των 

φακέλων των υποψηφίων θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση 

είναι παραδεκτή και έχει την χαμηλότερη τιμή.  

Ημερομηνία δημοσιοποίησης/ ανάρτησης:23-1-2015. 

Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30-1-2015. 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/12/2015   

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 


