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 ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται 
 οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018. 

 
 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,προτίθεται να 

προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας υπό τους όρους οι οποίοι διευκρινίζονται 

κατωτέρω, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 

31/12/2018,εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης (20.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 

ευρώ(24.800€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

ΚΑΕ 0875 του Ειδικού Φορέα 07-630 από τον Προϋπολογισμό Εξόδων της Γ.Γ.Ι.Φ 

οικονομικού έτους 2018.  

 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ: 

1) Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, 

∆ραγατσανίου 8, όροφοι 3ος (317 τ.µ.) και 7ος (774 τ.µ.) 

2) Συµβουλευτικό Κέντρο, Νίκης 11 (125 τ.µ.) 

3) Βιβλιοθήκη Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, επί της Χαριλάου Τρικούπη 51 & 

Βαλτετσίου 28, (ηµιώροφος και πρώτος όροφος ,193 τ.µ. και η σκάλα ανάµεσα 

στον ηµιώροφο και τον πρώτο όροφο) και όπου η Βιβλιοθήκη  µετεγκατασταθεί. 

(Σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται σχετική τροποποίηση της σύμβασης). 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

µετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών (µετά τις 15:30, εκτός εάν λόγω 

επείγουσας ανάγκης υποδειχθούν στον ανάδοχο άλλες ώρες, και για το χρόνο που 

απαιτείται). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Η ηλικία των απασχολουµένων να υπερβαίνει τα 25 έτη. 





 Ο αριθµός των απασχολούµενων στην προκείμενη υπηρεσία θα διευκρινιστεί σε ειδικό 

κεφάλαιο της οικονοµικής προσφοράς. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

Οι εργασίες καθαρισµού που θα πρέπει να εκτελούνται µε τα εκάστοτε κατάλληλα υλικά 

καθαρισµού είναι οι κάτωθι: 

1. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων όλων των χώρων 

2. Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων και αντικατάσταση πλαστικής σακούλας 

3. Πλύσιµο των καλαθιών των απορριµµάτων εφόσον υπάρχει ανάγκη 

4. Αποµάκρυνση όλων των απορριµµάτων από το κτίριο και απόθεσή τους σε 

συγκεκριµένα σηµεία περισυλλογής αυτών από τις υπηρεσίες του ∆ήµου 

5. Καθαρισµός πάγκων, λεκανών, καθρεφτών και νιπτήρων σε κουζινάκια και 

τουαλέτες 

6. Ξεσκόνισµα των γραφείων και των ραφιών των βιβλιοθηκών 

7. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιµο όλων των τζαµιών των παραθύρων µια φορά το 

µήνα 

8. Καθάρισµα µπαλκονιών µια φορά το µήνα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ: 

1.     Οικονοµική Προσφορά 

2.     Τεχνική Προσφορά 

3.     Συστατικές επιστολές από φορείς του ευρύτερου δηµοσίου (τουλάχιστον 2) 

4.     Πιστοποιητικά ISO πρόσφατων ετών (τουλάχιστον 2) 

5.     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να  

καταθέσουν αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής 

ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) 

ποινικού μητρώου.Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

Η προσκόµιση των παραπάνω να πραγµατοποιηθεί εντός(3) εργάσιμων ημερών από 

την ηµεροµηνία ανάρτησης του πρωτογενούς αιτήµατος στο ∆ιαδίκτυο. 
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