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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΛΟΣ ΔΠΗ ΣΖ ΛΔΩΦΟΡΟΤ 

ΚΖΦΗΟΤ 50 ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΑΣΣΗΚΖ, ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΣΖΝ 

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

                                              Απιθμ. Γιακήπςξηρ  2101-11 

 

 

ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο  A.E.– ΔΛΟΣ A.E. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
Αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΔΛΟΣ επί ηεο  

ιεσθφξνπ Κεθηζνχ 50 -121 33- Πεξηζηέξη Αηηηθήο 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ.– ΔΛΟΣ ΑΔ 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ.– ΔΛΟΣ ΑΔ 

Λ. Κεθηζνχ 50-Πεξηζηέξη Αηηηθήο 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ  Έξγν 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 28.800 €  πιένλ ΦΠΑ 23% 

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ Απφ 01/08/2011-31/07/2012 (1 έηνο)  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

11/07/2011  εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ.   

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 

/ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο – ΔΛΟΣ ΑΔ  

Λ. Κεθηζνχ 50,  121 33- Πεξηζηέξη Αηηηθήο 
Ηζφγεην-Πξσηφθνιιν 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

Ζ Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ : 

www.elot.gr  
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Γ. Αληαξάθε 
Σει.:2102120312  

Fax:  2102120325 

Email: gpa@elot.gr 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΛΟΣ ΔΠΗ ΣΖ ΛΔΩΦΟΡΟΤ 

ΚΖΦΗΟΤ 50 ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΑΣΣΗΚΖ, ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΣΖ 

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

                                              Απιθμ. Γιακήπςξηρ  2101-11 

 

 

1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΛΟΣ Α.Δ. 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο Α.Δ.» θαη ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΟΣ Α.Δ.» ή «ΔΛΟΣ» ζπζηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 155/97 
(ΦΔΚ 131/Α/25.6.1997) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη Ναπηηιίαο. 

Ζ εθπφλεζε θαη ε δηάδνζε ησλ πξνηχπσλ, ε απνλνκή ειιεληθψλ ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο, ε 
πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο, 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνηεινχλ 
κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ Α.Δ.) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΔΛΟΣ ζηελ ιεσθφξν Κεθηζνχ 50 ζην Πεξηζηέξη 

Αηηηθήο, εκβαδνχ 2000m2 γηα έλα (1) έηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην σο άλσ εκβαδφλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη απνζήθεο ζην δεχηεξν ππφγεην, ε ηαξάηζα ηνπ 2

νπ
 νξφθνπ θαζψο θαη ν 

3
νο

 φξνθνο.  

 
Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ρψξνη 

 

2
νο

 φξνθνο                

1
νο

 φξνθνο 
Ζκηψξνθνο 

Ηζφγεην 

Τπφγεην Α΄ 
Τπφγεην Β΄ (πιελ ησλ απνζεθψλ)  

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ) 
θαζψο θαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιχπηεη φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπεη 
ε δηαθήξπμε. 

ηα πιαίζηα απηά θαιείζηε, εθφζνλ επηζπκείηε, λα ππνβάιεηε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 11/07/2011, εκέξα Γεπηέξα θαη  ψξα 11.00 π.κ., 
ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. Κεθηζνχ 50 ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο 12133-Αζήλα. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηειεί ην παξάξηεκα Α  ́ Σερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.   

 

3.  ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 
β) πλεηαηξηζκνί. 

γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
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4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

4.1 Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11/07/2011, εκέξα Γεπηέξα θαη 
ψξα 11.00 π.κ. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή, 

ζηε δηεχζπλζε:  

 

Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σςποποίηζηρ – ΔΛΟΣ ΑΔ  

Κηθιζού 50-12133-Πεπιζηέπι-Αηηική 

Ηζόγειο-Ππωηόκολλο 
 

κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο 

κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα, κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο. Πξνζθνξέο πνπ είηε 
ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, 

αιιά δελ έθζαζαλ εκπξφζεζκα  ζηελ Τπεξεζία,  είλαη εθπξφζεζκεο, δελ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

 
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί ζην ζχλνιν ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Αιινδαπνί νίθνη  

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ αγγιηθή, κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή 
Ο αλάδνρνο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιεη πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 
 
4.2 ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α. ε θξάζε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΛΟΣ Α.Δ.» 

β. Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (Γηαθήξπμε 2101-11) 
γ. ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ : 

α. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο ζην εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν καδί κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ελψ εζσηεξηθά πεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, θνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ε νπνία ζα 
βεβαηψλεη φια ηα δεηνχκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

β. ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο,  ζην εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν καδί κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
ελψ εζσηεξηθά πεξηέρνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο 
φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 
εκπεηξία. 

Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
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ηο διαγωνιζμό γίνονηαι δεκηέρ οι πποζθοπέρ πος είναι ζύμθωνερ με όλοςρ ηοςρ όποςρ 
ηηρ διακήπςξηρ. 

4.3 Ζ πξνζθνξά ζα δίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλεκκέλε ηερληθή 
πεξηγξαθή ζα αθνξά δε ηελ πινπνίεζε ηεο αλάζεζεο κε πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίλεηαη ρσξίο ΦΠΑ. Ο  αλαινγνχλ 
ΦΠΑ Θα αλαγξάθεηαη μερσξηζηά. Όια ηα πνζά ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο. 

4.4  Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο 
εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ δηαθήξπμε ή /θαη αηξέζεηο, 
ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

  

5. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν ηνπνζεηείηαη : 
 

5.1.  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο  ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπή ηνπ ηδίνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 

 

 φηη ν πξνζθέξσλ δηαηεξεί ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο. 

 φηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα, 

 φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

 φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

ΔΛΟΣ Α.Δ., ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 

ππαλαρψξεζεο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ. 

 Όηη πξνζήιζε θαη έθαλε επηηφπηα δηαπίζησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο 

αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ  θαζαξηφηεηαο θαη έρεη ιάβεη γλψζε απηνχ. 

 πειαηνιφγην θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ. 

 φηη δελ έρεη θαηαζηεί ππφηξνπνο αλαθνξηθά κε ηελ κε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν 

3863/2010. 

 

5.2  Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ  ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

Γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθήο 
ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξίαο, ε δηνίθεζή ηεο 

θαη ε εθπξνζψπεζή ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

5.3 Απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

6. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη : 

 

6.1 Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ λα αθνξά Τπεξεζίεο 
Καζαξηζκνχ θαη Απνιπκάλζεηο Γηαθφξσλ Υψξσλ, ISO 9001. 

 

6.2  Πίλαθα κε ηα πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ηνπ ειάρηζηνπ 

εμνπιηζκνχ φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Α΄  «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» 
ηεο δηαθήξπμεο. 
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6.3  Πίλαθαο πξνζσπηθνχ, ζε ηζρχ, ζεσξεκέλνο απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. 
 

ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΩΣΔΡΩ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ. 

 

7. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ 

ππνςήθηνπ κεηνδφηε κε επθξηλή αλαγξαθή ηηκψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή πξνκεζεηψλ δηαπηζηψζεη φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη 
ππεξβνιηθά ρακειέο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο, 

κπνξεί λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, φπσο π.ρ. πηζηνπνηεηηθά θνξέσλ  απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρνπλ αλαιάβεη 

ζην παξειζφλ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ αληίζηνηρσλ θηηξίσλ, ηηκνιφγηα αγνξάο πξψησλ πιψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεη ε επηηξνπή απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο.  

 

 

8.   ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηψλ σο εμήο: 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ παξαιακβάλνπλ ηνλ θπξίσο θάθειν ησλ ζπκκεηερφλησλ 
θαη αθνχ βεβαησζνχλ  φηη έρεη πξσηνθνιιεζεί θαη έρεη παξαδνζεί εκπξφζεζκα, κνλνγξάθνπλ 
ζηελ εμσηεξηθή φςε. 

ηε ζπλέρεηα , κνλνγξάθνπλ ζηελ εμσηεξηθή φςε ηνλ θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ-
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ απνζθξαγίδνπλ θαη κνλνγξάθνπλ φια ηα έγγξαθα ηα νπνία 
πεξηέρεη. 

Οη θάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη.  

Ο θάκελορ ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ θα αποζθπαγιζθεί μόνο για ηοςρ πποζθέπονηερ 
ηων οποίων ηα δικαιολογηηικά καθώρ και η Σεσνική Πποζθοπά πληπούν ηοςρ όποςρ ηηρ 
διακήπςξηρ και κπίθηκαν αποδεκηά από όλα ηα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών. 

Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαηαξηίδεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ  κε ην 
απνηέιεζκα ην νπνίν δηαβηβάδεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. 

 

9. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Κξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 
 

 

10.  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίνλ ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν , είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα εθδνζεί απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηα θξάηε-κέιε ηεο 
ΔΔ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, 

ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα 

θαιχπηεη πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξίκελεο δηάξθεηαο  επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ (δει. 3 κήλεο επηπιένλ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ). 
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11.  ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεληαίσο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε έθαζηνπ 
κεληαίνπ ηηκνινγίνπ  ζην ινγηζηήξην ηνπ ΔΛΟΣ θαη κε  αληίζηνηρε έγγξαθε  βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΔΛΟΣ γηα  ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ πιεξσκή καδί 

κε ην ηηκνιφγην ζα ππνβάιινληαη ζηνλ ΔΛΟΣ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν 
δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα).  

 
Πέξαλ απηψλ ν ΔΛΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ 
Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΛΟΣ γεληθψλ θπξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνηλήο 
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, δειαδή ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο 
ησλ ζπκθσλεζέλησλ.   

 

12. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

12.1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο μόνον εγγξάθσο απφ ηνλ ΔΛΟΣ 

Α.Δ. θα Αληαξάθε Γ. ζην fax: 2102120325 ή ζην e-mail gpa@elot.gr έσο θαη δχν (2) εκέξεο 

πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.Oη απαληήζεηο ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε φινπο 
φζνπο έιαβαλ ηεχρνο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θακία δηεπθξίληζε ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή.   
 

12.2 Ζ  Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ  ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ 

ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

 

12.3 Ο ΔΛΟΣ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνχηαη λα ην 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 

ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 
 

12.4 Οη φξνη ηεο  ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. κε ηνλ Αλάδνρν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ  εηδηθφηεξα ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

13.  ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη θαηά ζεηξά ηζρχνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΛΟΣ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Οπνηαδήπνηε 

δηαθνξά, πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα ή ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί,  ζα 

ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.  
 

Υξήζηνο Π. Εαθνιίθνο 

 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο                                                                                   

mailto:gpa@elot.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α.  ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

-  Κηίξην Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ΔΛΟΣ Λ Κεθηζνχ 50 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 121-33 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο.   

 

Β.  ΔΗΓΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Καζαξηζκφο ησλ ρψξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

Γ.  ΥΩΡΟΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

1 Κηίξην Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ΔΛΟΣ Α.Δ., Λ Κεθηζνχ 50 Πεξηζηέξη 121-33.   

Eκβαδφλ:  2000m2   Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην σο άλσ εκβαδφλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

απνζήθεο ζην Γεχηεξν Τπφγεην, ε ηαξάηζα ηνπ 2
νπ

 νξφθνπ θαζψο θαη ν 3
νο

 φξνθνο.  
 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ρψξνη 

 
2

νο
 φξνθνο                

1
νο

 φξνθνο 

Ζκηψξνθνο 

Ηζφγεην 
Τπφγεην Α΄ 

Τπφγεην Β΄ (πιελ ησλ απνζεθψλ)  

 
ήηνη : 

 

 Κπξία είζνδνο θαη εμσηεξηθά απηήο ζηελ Λ Κεθηζνχ 50 
 Βνεζεηηθή είζνδνο θαη εμσηεξηθά απηήο ζηελ νδφ πεξρεηάδνο 6 

 Αλειθπζηήξαο αηφκσλ θαη αλειθπζηήξαο θνξηίνπ  

 Κιηκαθνζηάζηα (θεληξηθφ θαη βνεζεηηθφ απφ ηζφγεην έσο Γψκα)  

 Γηάδξνκνη 
 Γξαθεία 

 Αίζνπζεο πλεδξηάζεσλ  

 Βηβιηνζήθε 
 Αίζνπζεο Γνθηκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζηεξίσλ (Α΄ Τπφγεην θαη Σκήκα ηνπ Β΄ 

Τπνγείνπ ).  

 Σνπαιέηεο ζηνπο νξφθνπο θαη ζην Α  ́Τπφγεην  
 Βεξάληεο (ζηνλ εκηψξνθν θαη 1

ν
 φξνθν) 

 Παξάζπξα  (εζσηεξηθφο θαζαξηζκφο κία θνξά ην κήλα) 

 

2 Ο ΔΛΟΣ δηαηεξεί  ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ ρψξσλ γηα θαζαξηφηεηα κε αλάινγε 
απμνκείσζε ηεο κεληαίαο ακνηβήο.. 

 

Γενική Παπαηήπηζη: 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην θηίξην, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηδία 

αληίιεςε, ψζηε λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάινπλ πιεξέζηαηα ηελ πξνζθνξά ηνπο.   

Γ.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, πνπ ζα πξέπεη λα  είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ), θαζψο θαη ην 
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απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιχπηεη φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε, 

ήηνη: 

 

1.  Ζμέπερ καθαπιζμού και ώπερ επγαζίαρ ηος ζςνεπγείος 

Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαζεκεξηλψο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο εθηφο 

αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ ηνπ ΔΛΟΣ.  Σν ζπλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξρίδεη ηνλ 
θαζαξηζκφ κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΛΟΣ (16:30 κ.κ.) θαη 

ζα ηειεηψλεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ  θαζαξηφηεηαο θαη νπσζδήπνηε κέρξη ηελ 

ψξα πνπ απνρσξεί ν απνγεπκαηηλφο θχιαθαο (πεξίπνπ 22:00).  

 

Δηδηθά γηα ηνπο ρψξνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ (Αίζνπζεο Γνθηκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζηεξίσλ 

ζην Α΄ θαη Β  ́ππφγεην) ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΔΛΟΣ γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

 

2.  Τλικά καθαπιόηηηαρ  

Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο 
πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ηα θαζαξηζηηθά απνξξππαληηθά λα έρνπλ σο βάζε ην ζαπνχλη.  Σα 

απνιπκαληηθά απνξξππαληηθά λα κελ έρνπλ σο απνιπκαληηθφ παξάγνληα ην ππνρισξηψδεο 

λάηξην (ρισξίλε).  Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο 
αξκνδίσλ αξρψλ ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά.   

Γηεπθξηλίδεηαη ξεηψο φηη, ζηα πιηθά θαζαξηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πγξνζάπνπλα 

ρεξηψλ θαη πηάησλ.  Όπνηε απαηηείηαη (πρ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε επηδεκίεο θιπ) ζα 
δεηείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ θαη ε παξνρή αληηβαθηεξηδηαθνχ πγξνζάπνπλνπ ρεξηψλ ρσξίο 

πξφζζεηε επηβάξπλζε.  

Σα παλάθηα θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κε κηθξνίλεο.   

Οη ζαθνχιεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ησλ γξαθείσλ θαη ηνπαιεηψλ 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  Θα πξέπεη λα είλαη νηθνινγηθέο, βηνδηαζπψκελεο θαη κε αξσκαηηθέο.   

 

3.  Καθημεπινόρ καθαπιζμόρ  
Ο θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην ππφ Γ1 ζηνηρείν 

αλσηέξσ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 

Γάπεδα όιωλ ηωλ ρώξωλ  
- Μαξκάξηλα:  θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ.   

- Ξχιηλα (laminate):  θνχπηζκα κε ζθνχπα πνπ έρεη ππθλή θαη ιεπηή ηξίρα.  Γηα 

ιεθέδεο απφ κειάληα, θαθέ, μχδη, ρισξίλε, ρεκηθφ πγξφ θιπ κε εηδηθφ ζάξσζξν πνπ 
παίξλεη θαη πγξφ.   

 

Τνίρνη, Γηαρωξηζηηθά, Κάζεο, Πόξηεο, Πξεβάδηα παξαζύξωλ θαη γεληθά ζηηιπλέο επηθάλεηεο  
- Καζαξηζκφο θαη αθαίξεζε απνηππσκάησλ κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ.   

 

Δμνπιηζκόο γξαθείωλ, αηζνπζώλ ζπλεδξηάζεωλ θαη ηωλ αηζνπζώλ Γνθηκώλ ζην Α΄ Υπόγεην 

θαη Β΄ Υπόγεην  
 

- Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε ζαθνχιαο.  

- Ξεζθφληζκα επίπισλ θαη ζπζθεπψλ δειαδή γξαθεία, ληνπιάπεο, ηξαπέδηα, θαξέθιεο, 
ξάθηα, βηβιηνζήθεο, θξεκάζηξεο, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, κνλάδεο Ζ/Τ, εθηππσηέο, 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα, θαμ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, ςχθηεο λεξνχ, ςπγεία, 

θνχξλνη κηθξνθπκάησλ, βξαζηήξεο, θαθεηηέξεο, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα (θάδξα, 
κνιπβνζήθεο, βάδα θιπ). 

- Απνκάθξπλζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πνηεξηψλ θιπ κίαο ρξήζεο απφ ηα γξαθεία. 

- Πιχζηκν θεξακηθψλ θιηηδαληψλ, πνηεξηψλ, θιπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο αίζνπζεο 

ζπλεδξηάζεσλ.  



 

9gpa ειίδα 9 20/6/2011 

- Δηδηθά γηα ηηο κνλάδεο Ζ/Τ (θνπηηά ππνινγηζηψλ θαη νζφλεο, εθηππσηέο θαη 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα) θαζάξηζκα κε βξεγκέλν θαη θαιά ζηπκκέλν παλί (ηχπνπ 
wettex).   

- ΠΡΟΟΥΖ: Σα κεραλήκαηα ζηηο αίζνπζεο δνθηκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δξγαζηεξίσλ ζα 

θαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ ηεο Γηεχζπλζεο απηήο.  

 
Τνπαιέηεο   

- Καζαξηζκφο κε απνξξππαληηθφ θαη απνιχκαλζε φιεο ηεο επηθάλεηαο ησλ εηδψλ 

πγηεηλήο.  Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ θαη παξαζχξσλ φπνπ ππάξρνπλ. 
- Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ, πιχζηκν κε απνξξππαληηθφ θαη 

απνιχκαλζε, αληηθαηάζηαζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ.  

- πκπιήξσζε απνιπκαληηθνχ πγξνχ ζηηο βνχξηζεο (πηγθάι). 
- Σνπνζέηεζε θαη ζπκπιήξσζε ρεηξνπεηζεηψλ, ραξηηνχ πγείαο θαη πγξνχ ζαπνπληνχ 

γηα ρέξηα θαη πηάηα. 

 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη: Κπξία θαη βνεζεηηθή είζνδνο θαη ηα εμωηεξηθά απηώλ, θύξηνο 
αλειθπζηήξαο πξνζώπωλ, θεληξηθό θιηκαθνζηάζην από ηνλ 2

ν
 όξνθν κέρξη ην Β΄ Υπόγεην, 

βεξάληεο 

 
- θνχπηζκα θαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ δαπέδνπ ζθνπγγάξηζκα κε απνξξππαληηθφ 

ησλ σο άλσ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

- Ξεζθφληζκα επίπισλ/θάδξσλ 
- Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο ηνπ θηγθιηδψκαηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 

- Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ θεληξηθήο εηζφδνπ (ζχξαο). 

- Καζαξηζκφο θαη αθαίξεζε απνηππσκάησλ απφ ηνλ ζάιακν θαη ηηο ζχξεο ηνπ θπξίνπ 

αλειθπζηήξα πξνζψπσλ αλά φξνθν.  
- Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ.  

- θνχπηζκα ζηηο βεξάληεο-θαπληζηήξηα. 

- Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ησλ επηδαπέδησλ θαη επηηξαπέδησλ ζηαρηνδνρείσλ.  
 

Ωο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ραξηηνχ ζε 

ζάθνπο απφ ην θηίξην ηνπ ΔΛΟΣ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνπο 

εηδηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη ζηνπο κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο αληίζηνηρα.   
 

4.  Πεπιοδικόρ καθαπιζμόρ  
Ο πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο πεξηιακβάλεη:  
 

- Πιχζηκν ησλ ηνίρσλ/θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη ησλ πνξηψλ ησλ ηνπαιεηψλ θαη 

άιισλ ρψξσλ: Μία θοπά ηην εβδομάδα 

- Καζαξηζκφο βνεζεηηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ μία θοπά ηην εβδομάδα. 

- Καζάξηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα φισλ ησλ πθαζκάηηλσλ κεξψλ ησλ θαξεθιψλ, 

θαλαπέδσλ θαη θαζαξηζκφο ηπρφλ ιεθέδσλ μία θοπά ηον μήνα  

- Πιχζηκν θαη απνιχκαλζε θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ μία θοπά ηον μήνα. 

- Φσηηζηηθά θαη νξνθέο:  μεζθφληζκα μία θοπά ηον μήνα 

- Αλειθπζηήξαο θνξηίνπ:  θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα κε απνξξππαληηθφ, θαζαξηζκφο 

ηνηρσκάησλ ζαιάκνπ θαη ζπξψλ μία θοπά ηο εξάμηνο.  

- Έιεγρνο πδξνξξνψλ μία θοπά ανά ηέζζεπιρ μήνερ 

 

5.  Δκηέλεζη ςπηπεζιών καθαπιόηηηαρ  
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα 

παξαθάησ: 

 
- Θα δηαζέηεη φια ηα πξφζθνξα κεραληθά κέζα θαηά πεξίπησζε (πρ ειεθηξηθή 

ζθνχπα, ζθάιεο, θηλεηέο πηλαθίδεο πεξί νιηζζεξφηεηαο δαπέδσλ ιφγσ 
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ζθνπγγαξίζκαηνο θιπ) θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο ηα 

νπνία ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο, αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίαο θαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζηελ πγεία. 

Ρεηψο επαλαιακβάλεηαη φηη ζηα πιηθά θαζαξηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

πγξνζάπνπλα ρεξηψλ θαη πηάησλ. 

- Θα ππάξρνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο, νη νπνίνη ζα 
ζπλνδεχνληαη κε εηδηθφ ηξέτιεξ ζπγθνκηδήο απνξξηκκάησλ.  

- Οη ζθνπγγαξίζηξεο ζα είλαη μερσξηζηέο γηα ηηο ηνπαιέηεο.  Σα ζθνπγγάξηα θαη ηα 

μεζθνλφπαλα ζα είλαη μερσξηζηά γηα έπηπια θαη εμνπιηζκφ, ιεθάλεο, ληπηήξεο.  Ο 
αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ΔΛΟΣ κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

γηα ηελ δηάθξηζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο (πρ ρξψκα ζθνπγγαξίζηξαο γηα ηα κπάληα, 

ρξψκα ζθνπγγαξίζηξαο γηα ηα γξαθεία θιπ)  
- Σα ηξέτιεξ θαη ηα ινηπά πιηθά ζα βξίζθνληαη κφληκα ζηα γξαθεία, ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδείμεη ν ΔΛΟΣ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.  Ο 

ΔΛΟΣ δελ ζα θέξεη επζχλε γηα ηελ θχιαμε.  

- Ο εμνπιηζκφο ηνπ αλαδφρνπ ζα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε 
ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ εκθάληζε.  ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ν 

αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ αληηθαζηζηά ακέζσο, έηζη ψζηε λα είλαη 

απξφζθνπηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ.   
- Θα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνίρσλ θαη ηδακηψλ ψζηε λα κε πξνθιεζεί νηνδήπνηε αηχρεκα. 

 

5.  Έλεγσορ Τπηπεζιών Καθαπιζμού 

 

Ζ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζαξηζκνχ ζα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ ζε κεληαία 

βάζε.  Ο ΔΛΟΣ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επαλάιεςε ηνπ θαζαξηζκνχ ή κέξνπο απηνχ αλ θξίλεη 
φηη ζε θάπνην ηκήκα ν θαζαξηζκφο ήηαλ πιεκκειήο.   

 

 

Δ.  ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

1.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο πνπ λα αθνξά Τπεξεζίεο Καζαξηζκνχ θαη Απνιπκάλζεηο Γηαθφξσλ Υψξσλ, ISO 
9001. 

2.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο  ηνπ 

ΔΛΟΣ.   

 

3.  Οη εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ζα εθηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ κε θάζε 

δπλαηή πξνζνρή θαη επηκέιεηα. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ΔΛΟΣ γηα ηελ ιήςε 
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ζα θέξεη θάζε αζηηθή θαη 

πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ΔΛΟΣ Α.Δ. ή 

επηζθεπηψλ / ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ εθ κέξνπο ηνπ πιεκκειή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 

4.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
θαη ηνπ λ. 3863/2010 δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, (νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή Δ), 

ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηήξεζε φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ.   

 

 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα αηχρεκα πνπ ήζειε 

ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.  
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6. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη ζα παξαθξαηείηαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ 
νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε πνπ ζα γίλεηαη ζηνλ ΔΛΟΣ ή ζε ηξίην εμαηηίαο ηπρφλ 

πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ.  Ο θαζνξηζκφο θαη ε απνηίκεζε ησλ 

δεκηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΟΣ θαηά δίθαηε θξίζε.  

 
7.   Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα:  

- είλαη πγηέο θαη απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κε 

ηελ  έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
- είλαη άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη  ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΛΟΣ 

- είλαη εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη απηφ ζα 
πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

- θνξάεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία πνηνηηθά θαη ρξσκαηηθά θαη ζα θέξεη ηαπηφηεηα ζε 

εκθαλέο ζεκείν κε θσηνγξαθία θαη νλνκαηεπψλπκν.   
- ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, λα νκηινχλ θαιψο ηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαη λα δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ ΔΛΟΣ απφ 

ηνλ αλάδνρν κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ  

 

8.  Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη επηθεθαιήο ππάιιειν/επφπηε γηα φιεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ) 
ζα θάλεη γλσζηά ζηελ ππεξεζία, γηα επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο 

ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

9.  Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηνλ ΔΛΟΣ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαη θσηνηππία ηαπηνηήησλ 
ή δηαβαηεξίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα απαζρνιείηαη  ζηνλ ΔΛΟΣ.  ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ απφ ην 

πξνζσπηθφ (ιφγσ αζζέλεηαο θ.ι.π.) νθείιεη λα εγθαίξσο λα εηδνπνηεί ηειεθσληθψο θαη 
εγγξάθσο κε FAX ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΟΣ.  ε πεξίπησζε κφληκεο 

αληηθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη εθ λένπ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ζηνλ 

ΔΛΟΣ.   

 
10. Ο ΔΛΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ φπσο απαηηεί παξά ηνπ 

αλαδφρνπ ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε πξνζψπνπ αθαηάιιεινπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

θαζαξηζκνχ γηα ιφγνπο ηάμεο θαη εζηθήο εππξέπεηαο, ή επεηδή δελ έρεη ηα θαηάιιεια 
πξνζφληα θαη πείξα, ή δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ή δελ εθηειεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε ρσξίο θακία ππνρξέσζε έλαληη 

παληφο.   

 

11.  Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

12.  Ο Αλάδνρνο δειψλεη ξεηψλ θαη ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ φηη: 

- νπδεκία εμάξηεζε ή ζρέζε έρεη κε ηνλ ΔΛΟΣ  

- δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζην θηίξην ηνπ ΔΛΟΣ 
- είλαη ππνρξεσκέλν λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζθεπψλ ηνπ θαηά ηελ αλαρψξεζε 

απφ ην θηίξην ηνπ ΔΛΟΣ  

 
13.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζην 

ρψξν πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ ΔΛΟΣ γηα θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. 

 

14.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεη φηη εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε αλαβαηνξίνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ησλ εμσηεξηθψλ παινζηαζίσλ, ην αλαβαηφξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηδηθεπκέλν 
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πξνζσπηθφ θαη ζα έρεη απηφο απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νηηδήπνηε ηπρφλ ζπκβεί ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ή ζε ηξίηνπο. 

 

15.  ε πεξίπησζε εκθξάμεσο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη γηα ηελ απφθξαμε. 


