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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα 
καθαριότητας των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας   Λήμνου   και  των 
γραφείων που υπάγονται στις Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, από 
01/03/2016 έως 31/03/2017.     

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7766/48/18-02-2016 Απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη  Βορείου Αιγαίου,  κ.  Χρύσανθου Αργυρίου,  (ΦΕΚ  482/Β΄/25-02-
2016)   θεσπίστηκε  κατ΄  αποκοπή  χορήγημα  καθαριότητας  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής  Ενότητας   Λήμνου  και  των  γραφείων  που  υπάγονται  στις  Διευθύνσεις 
Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  1/3/2016  έως  και 
31/3/2017.

Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης εκδόθηκε η με α/α 150/15-02-2016 
καταχώριση  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Υπηρεσίας 
Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Λέσβου της  Απόφασης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Αρ. 
Πρωτ.6674/715/15-02-2016  (αριθμός-ημ.εγγραφής:  105/03-02-2016)  της  Δ/νσης 
Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με ΑΔΑ: Ω5Β37ΛΩ-Τ5Β.

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να αφορούν τη μηνιαία 
τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου και των γραφείων που υπάγονται στις  
Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  . 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβληθούν  σε  κλειστό  φάκελο,  στα  γραφεία  της 
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, Τμήμα Διοικητικού, Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 
34, ΤΚ 81400, Μύρινα Λήμνου, Τηλ: 2254351220, μέχρι τη Δευτέρα   07 Μαρτίου  2016 
και ώρα 12:00.  

Αρμόδια υπάλληλος: Αφιώνη Μυρσίνη. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:
α) Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα, ιδιοχείρως ή με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
λήξεως  υποβολής  προσφορών.  Η  ημερομηνία  και  η  ώρα  υποβολής  προσφοράς 
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Λήμνου  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  τη  μη  εμπρόθεσμη 
παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Προσφορές,  που  υποβάλλονται  μετά  την  παρέλευση  της  ανωτέρω  ώρας, 
θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς δεν γίνεται  αποδεκτή,  αλλά απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  κάθε 
υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει, εκτός από την οικονομική προσφορά, να προσκομίσουν και 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

δ) Οι προσφορές θα ανοιχθούν από αρμόδια Επιτροπή, τη Δευτέρα  07 Μαρτίου 2016 
και  ώρα  13:00  μ.μ.. στα  γραφεία  του  Τμήματος  Διοικητικού,  Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

Μύρινα,  29 Φεβρουαρίου   2016

Αριθμ. Πρωτ.: 9626/177



ε) Το πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα  καθαριότητας είναι συνολικού προϋπολογισμού 
14.300,00€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ -η τιμή αφορά  το σύνολο των κτιρίων 
της  ΠΕ Λήμνου-,   με  μέγιστη μηνιαία  και  συνολική τιμή όλων των κτιρίων  που 
χρήζουν καθαριότητος, όπως αυτές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

στ) Η  επιλογή  αναδόχου  θα  αφορά  την  συμφερότερη  προσφορά  στο  σύνολο  των 
κτιρίων. 

ζ) Ο καθαρισμός των υπηρεσιών  θα γίνεται  3 (τρεις) φορές την εβδομάδα, εκτός του 
Κεντρικού Κτιρίου όπου ο καθαρισμός πρέπει να είναι καθημερινός. Τα εργαλεία 
και τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ
(ΦΟΡΕΑΣ 1072 ΚΑΕ 1232)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Μ. 

(τετραγωνικά 
μέτρα)

Μηνιαίο ποσό
Από 01/03/2016 
ως 31/03/2017
Συνολικό ποσό

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕ 
ΛΗΜΝΟΥ 599 τ.μ.
Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 
Τμήματος Τεχνικών 
Έργων- Αίθουσα 
Συνεδριάσεων 326 τ.μ.
Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 
Εργαστηρίου Τεχνικών 
Έργων 30,28 τ.μ.
Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 
Τμήματος Μεταφορών 
και Επικοινωνιών 257 τ.μ.
Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 
Τμήματος Κτηνιατρικής 82 τ.μ.
Γραφείο Σχολικού 
Συμβούλου Α/μιας 
Εκπαίδευσης 22 τ.μ. 
Γραφείο ΚΕΔΥ Λήμνου 17 τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ 1.333,28 τ.μ. 1.100,00 € 14.300,00 €

Ενδεικτικές απαιτούμενες εργασίες:

1.1. Τουαλέτες
Σκούπισμα,  σφουγγάρισμα,  καθαρισμός  λεκανών,  νιπτήρων,  καλυμμάτων  λεκανών, 
εκκένωση καλαθιών και καθαρισμός αυτών με απορρυπαντικό.
Μέριμνα για τοποθέτηση υλικών (χαρτί  υγείας,  σαπούνι,  σακούλες νάιλον) που θα 
δίδονται από την Υπηρεσία.

1.2. Γραφεία, Βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας, έπιπλα κ.λ.π.
Ξεσκόνισμα  και  καθαρισμός  με  απορρυπαντικό  των  γραφείων,  εκκένωση  και 
καθαρισμός εσωτερικά των καλαθιών.

1.3. Δάπεδα, γραφεία, διάδρομοι, μοκέτες. 
Σκούπισμα  με  ηλεκτρική  σκούπα  των  δαπέδων,  μοκετών  και  σφουγγάρισμα 
πατωμάτων.



1.4. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται μια φορά το μήνα.
1.5. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων

Οι βεράντες και οι αυλές των κτιρίων θα καθαρίζονται 3 (τρεις) φορές το μήνα.
Οι εξωτερικές σκάλες  και οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων θα καθαρίζονται 3 (τρεις)  
φορές το μήνα, εκτός του κεντρικού κτιρίου που θα καθαρίζονται  καθημερινά. 

Τέλος,  σας  ενημερώνουμε  ότι  μετά  το  πέρας  της  διαδικασίας  επιλογής  ανάδοχου 
καθαρισμού,  θα συναφθεί  σύμβαση -  ιδιωτικό  συμφωνητικό  μεταξύ του αναδόχου 
που επιλέχθηκε και του υπευθύνου-δικαιούχου του χορηγήματος καθαριότητας, όπως 
αυτό έχει οριστεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου.

Ο Έπαρχος Λήμνου 

Γιαρμαδούρος Ευάγγελος 


