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ΘΕΜΑ: Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισµό γραφείων 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι. 
 
 
Παρακαλούµε όπως αποστείλετε (έως και την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 22:00) οικονοµική 
προσφορά για τις εργασίες καθαρισµού των γραφείων της Εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται 
παρακάτω: 
 
Περιγραφή των χώρων καθαρισµού. 
 
Οι χώροι στέγασης των γραφείων είναι οι ακόλουθοι: 
α) Χώρος 1ου γραφείου. Περιλαµβάνει χώρο γραφείου 25 τ.µ. και τουαλέτα 2,88 τ.µ. Τα 
παράθυρα του εν λόγω χώρου είναι δύο µε διαστάσεις  2,00*0,50 και 1,20*2,00 αντίστοιχα.  
β) Χώρος 2ου γραφείου. Περιλαµβάνει χώρο γραφείου  33 τ.µ. και τουαλέτα 2,34τ.µ. Τα 
παράθυρα του εν λόγω χώρου είναι τρία µε διαστάσεις  2,00*0,80, 2,00*0,55 και 1,20*2,00 
αντίστοιχα.  
γ) Χώρος 3ου γραφείου. Περιλαµβάνει χώρο γραφείων 21,50 τ.µ. και τουαλέτα 1,70 τ.µ. Τα 
παράθυρα του εν λόγω χώρου είναι τρία  µε διαστάσεις  2,00*1,20.  
δ) Προθάλαµος. Περιλαµβάνει χώρο συνολικής επιφάνειας 4,80 τ.µ. 
ε) Είσοδος. Περιλαµβάνει χώρο συνολικής επιφάνειας 5,00 τ.µ. 
 
Συχνότητα και περιγραφή των εργασιών καθαρισµού 
 
Ο καθαρισµός των χώρων α έως και ε θα γίνεται δύο φορές τον µήνα, ηµέρα Παρασκευή, 
κατόπιν συνεννόησης τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. 
 
Το έργο καθαρισµού των χώρων περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
Για τους χώρους α έως γ: 
 
1 Άδειασµα των καλαθιών αχρήστων, αποκοµιδή των απορριµµάτων στους κάδους 
απορριµµάτων του Δήµου και τοποθέτηση νέων σάκων απορριµµάτων στα καλάθια. 
2. Καθαρισµός (σκούπισµα και σφουγγάρισµα) δαπέδου. 
3. Ξεσκόνισµα επίπλων (γραφεία, τραπέζια βιβλιοθήκες, καθίσµατα κ λπ) 
4. Καθάρισµα τουαλετών (λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες κ.λπ.) 
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Για τους χώρους δ και ε: 
1. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα 
 
Επιπλέον δύο φορές τον µήνα θα γίνεται ο καθαρισµός των υαλοπινάκων στους χώρους α έως 
και γ. 
 
Ο εξοπλισµός καθαρισµού, τα υλικά καθαριότητας, οι σακούλες απορριµµάτων στα καλάθια 
γραφείων και τουαλετών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Επίσκεψη χώρων — Πληροφορίες 
 
Οι ενδιαφερόµενοι για τη καλύτερη ενηµέρωσή τους σχετικά µε τους χώρους µπορούν να 
επισκεφθούν τα γραφεία µας κατά τις εργάσιµες ηµέρες  (08:00 -13:00). 
Λάδης 1, 82100, Χίος 
Τηλ. 2271043510 
 
 
Υπεύθυνος Δηµήτρης Μιτσός, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
 

Με εκτίµηση 
Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 
Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 

 


