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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 

γραφείων της Σύμπραξης Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος  

«ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά». 

 

Η Σύμπραξη Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 

2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά», που υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική 

προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το διάστημα από 24/9/2021 έως 

31/12/2021 για τα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της πόλης των Χανίων.  

 

Η καθαριότητα θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα (σύνολο 15 εβδομάδες) κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του γραφείου (ωράριο λειτουργίας 08:30-16:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή). 

 

Το γραφείο είναι έκτασης 61 τ.μ., στον 4ο όροφο πολυκατοικίας και αποτελείται από τρεις 

αυτόνομους χώρους, κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι. Υπάρχουν τέσσερις θέσεις εργασίας με τα 

ανάλογα έπιπλα (γραφείο, καρέκλα, βιβλιοθήκη) καθώς και έπιπλα για τους επισκέπτες. 

 

Η καθαριότητα θα γίνεται με υλικά και καθαριστικά του αναδόχου. 

Η προσφορά θα πρέπει να αναγράφει την καθαρή αξία, το Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος. 

 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο info@sfchania.gr ή με επιτόπια παράδοση στα 

γραφεία της έδρας του φορέα στην οδό Ελ.Βενιζέλου 4, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 

28210 56899 μέχρι και την Τρίτη 21/9/2021 και ώρα 14:00 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά. 

Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί θα πρέπει να προσκομίζει τιμολόγιο στο τέλος κάθε μήνα. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, αντίγραφο του οποίου 

θα μας προσκομίσει ο ανάδοχος. 

Για τις ανάγκες σύνταξης & υποβολής της προσφοράς σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 

28210 56899 ώστε να οριστεί ραντεβού αυτοψίας του χώρου.  
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