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Σχετικά με την Διακήρυξη της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αριθμό 5004701/12.6.2018, ο 
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τις παρακάτω 
τροποποιήσεις: 
 
 
 I.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

Α.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
«Εργασίες καθαρισμού χώρων των Κτιρίων της Περιοχής Ιωαννίνων/ΔΠΠ-Η», και συγκεκριμένα τον 
καθαρισμό των χώρων των κτιρίων της Έδρας, των Πρακτορείων Ηγουμενίτσας, Κόνιτσας και των 
Υποπρακτορείων  Μετσόβου, Δελβινακίου και Πάργας , συνολικού εμβαδού 2.500 τ.μ., όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ. 
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα καθορισμένα στη Σύμβαση που συνοδεύει την παρούσα 
πρόσκληση και τις εντολές, οδηγίες και υποδείγματα του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα μέσα και υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σακούλες απορριμμάτων   και υγρό σαπούνι χεριών  
διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

  Tο προσωπικό του αναδόχου θα απασχολείται ως εξής: 
• Για την καθημερινή καθαριότητα του κτιρίου στα  Ιωάννινα (Έδρα) αλλά και των βοηθητικών-  

αποθηκευτικών χώρων ,απαιτούνται συνολικά δύο (2) άτομα, με ημερήσιο ελάχιστο χρόνο 
απασχόλησης 3 ώρες ( 132 ΑΩ/μήνα). 

•  Για τα  Π/Κ Ηγουμενίτσας, Π/Κ Κόνιτσας και Υ/Π Μετσόβου, από ένα (1) άτομο με δύο (2) 
ώρες απασχόληση ημερησίως ( 132 ΑΩ/μήνα).  

•  Για τα Υ/Π Δελβινακίου και Πάργας από ένα (1) άτομο με μια (1) ώρα απασχόληση ημερησίως 
(44 ΑΩ/μήνα). 

  Η καθαριότητα των κτιρίων θα γίνεται μετά το τέλος ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού 
ΔΕΔΔΗΕ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε ο καθαρισμός στους χώρους αυτούς θα γίνεται 
μέσα στο ωράριο λειτουργίας.   
 
 
 
     II.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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1. Ο καθαρισμός των κτιρίων θα γίνεται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Εργασιών Καθαρισμού 
και απαιτείται ελάχιστο προσωπικό ως παρακάτω:  
• Για την Έδρα (και για το  χώρο του γραφείου της Αποθήκης) δύο (2)  άτομα με τρίωρη 
απασχόληση ( 132 ΑΩ/μήνα). 
• Για τα Π/Κ Ηγουμενίτσας, Π/Κ Κόνιτσας και Υ/Π Μετσόβου, από ένα (1) άτομο με δύωρη 
απασχόληση ( 132 ΑΩ/μήνα). 
• Για τα Υ/Π Δελβινακίου και Πάργας από ένα (1) άτομο με μια ώρα απασχόληση ( 44 
ΑΩ/μήνα). 
καθημερινά για πέντε ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μετά το ωράριο εργασίας του 
προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για τους χώρους των γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθαρισμός στους χώρους αυτούς θα γίνεται μέσα στο ωράριο 
λειτουργίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ. 
 
III. Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.   
 

 

 ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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