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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΚΕΔΗΡ ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους, 

διοίκησης, εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων που υλοποιεί (όλοι οι χώροι είναι 

εσωτερικοί). 

Οι χώροι και η συχνότητα των υπηρεσιών αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

α/α Υπηρεσία 
Συχνότητα υπηρεσίας ανά 

εβδομάδα 

Τιμή προσφοράς με 

ΦΠΑ 

1 
Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. 

1 γενικό καθαρισμό και 1 

συντήρηση 
……. € ανά εβδομάδα 

2 
Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων Εικαστικών 

Εργαστηρίων. 

1 γενικό καθαρισμό και 2 

συντήρηση 
……. € ανά εβδομάδα 

3 Υπηρεσίες καθαριότητας γραφείων Διοίκησης. 
1 γενικό καθαρισμό και 1 

συντήρηση 
……. € ανά εβδομάδα 

4 
Υπηρεσίες καθαριότητας Σπιτιού του Πολιτισμού 

(όλοι οι χώροι). 

Ανάλογα με πρόγραμμα 

εκδηλώσεων από 2 έως και 

7 φορές την εβδομάδα 

……. € ανά φορά 

5 
Υπηρεσίες καθαριότητας Σπιτιού του Πολιτισμού 

(ισόγειο μόνο). 

Ανάλογα με πρόγραμμα 

εκδηλώσεων από 2 έως και 

7 φορές την εβδομάδα 

……. € ανά φορά 

6 
Υπηρεσίες καθαριότητας Σπιτιού του Πολιτισμού 

(χώρος εκθέσεων μόνο). 

Ανάλογα με πρόγραμμα 

εκδηλώσεων από 2 έως και 

7 φορές την εβδομάδα 

……. € ανά φορά 

7 Τζαμί Καρά Μουσά 2 φορές ανά εβδομάδα ……. € ανά εβδομάδα 

8 
Για υπηρεσίες καθαριότητας σε οποιονδήποτε 

άλλο χώρο 
 ……. € ανά ώρα 

 

Η προσφορά να περιλαμβάνει δύο δυνατότητες σε ότι αφορά τα υλικά που απαιτούνται για 

την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας. Η πρώτη είναι να παρέχονται τα απαραίτητα 

καθαριστικά υλικά από τον ανάδοχο και η δεύτερη να παρέχονται από την ΚΕΔΗΡ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν μετά από επικοινωνία με την ΚΕΔΗΡ να επισκεφθούν τους χώρους για 

να εκτιμήσουν τις υπηρεσίες που πρέπει να παράσχουν και να συντάξουν την προσφορά τους. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (με τον 

παραπάνω πίνακα συμπληρωμένο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνουν οι ίδιοι) μέχρι την 

Τρίτη 11/9/2018. 

 

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος Γύπαρης 

Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο 

Τηλ.: 2831040157 

Fax : 2831040149 

e-mail: info@kedir.gr 

  

Πληροφορίες: Γιώργος Γύπαρης 

Ρέθυμνο 6/9/2018 

Αρ. πρωτ.: 1.573 
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