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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η Σύμπραξη Χανίων προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού  

οικιών στα Χανιά στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για 

Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά» που υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης της Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό έως 

και την Πέμπτη 11/3/2021 και ώρα 14:00, να αποστείλουν τις προσφορές τους.  

 

Η Σύμπραξη Χανίων θα εκτελέσει εργασίες καθαριότητας στις οικίες που μισθώνονται στα 

Χανιά, (σε ακτίνα μέχρι και 4 χλμ. από το κέντρο των Χανίων) ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν κατά την άφιξη ή την αναχώρηση ωφελούμενων. 

 

Ο προγραμματισμός θα γίνεται έως και 2 ημέρες νωρίτερα από την ημέρα παροχής της 

υπηρεσίας. 

Ανώτατο ποσό προσφοράς είναι τα 1.210€ (πλέον Φ.Π.Α.) και αφορά σε 22 καθαρισμούς, 

έως 31/12/2021, με κόστος 55€ ανά καθαρισμό, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

καθαριότητας. 

 

Κάθε κατοικία έχει κατά μέσο όρο εμβαδόν 70 τ.μ. και οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι 

παρακάτω: 

 Αποκομιδή απορριμμάτων 

 Πλήρης καθαρισμός κουζίνας 

 Καθαριότητα  λευκών συσκευών (κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο) 

 Καθαρισμός & ξεσκόνισμα επίπλων και γενικά όλων των αντικειμένων 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων 

 Καθαρισμός μούχλας από τοίχους (εάν απαιτείται) 
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 Καθαρισμός παραθύρων εσωτερικά και εξωτερικά (τζάμια, παραθυρόφυλλα, 

περβάζια) 

 Καθαρισμός μπαλκονιών 

 Καθαριότητα λεκάνης τουαλέτας, καθίσματος & σκεπάσματος με απολυμαντικό 

υγρό 

 Πλύσιμο των νιπτήρων και των πλακιδίων του μπάνιου 

 Καθαρισμός καθρεπτών 

 Καθαρισμός & αφαίρεση αλάτων από τις μπαταρίες νερού 

Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, αντίγραφο του οποίου θα 

μας προσκομίσει και στον οποίο ο ανάδοχος θα  είναι ο κύριος δικαιούχος. 

 

 

 

Για τη Σύμπραξη Χανίων 

 

Η Διευθύντρια 

Παρασκευή Ιωαννίδου 


