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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ισχύουν για όλους τους προς καθαρισμό χώρους 

 

α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.1 

 

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα 

απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και 

απολύμανσης πρέπει να είναι καινούργια, 

αμεταχείριστα και κατασκευασμένα – 

παρασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές 

εξελίξεις. 

 

ΝΑΙ   

1.2 

Όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και ο λοιπός 

εξοπλισμός για τον καθαρισμό του κτιρίου ,όπως 

αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  να είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα κάτωθι πιστοποιητικά σε ισχύ (με 

τα οποία και θα συμμορφώνεται): 

i. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001. 

ii. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα για την υγιεινή και ασφάλεια 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001. 

iii. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001. 

ΝΑΙ   

1.4 

Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό όπως 

αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός 

των: 

α) Χαρτί υγείας 

β) Χειροπετσέτες και 

γ) Κρεμοσάπουνο χεριών 

 

ΝΑΙ   

1.5 

Το προσωπικό που θα ασχολείται με τον καθαρισμό 

των κτιρίων, θα φορά καθαρές ομοιόμορφες 

μπλούζες με το σήμα της εταιρείας οι οποίες δεν θα 

είναι σκισμένες ή κακοποιημένες. Επίσης θα φορά 

γάντια για την προστασία και την έκθεσή του σε 

οποιοδήποτε κίνδυνο, θα είναι εξειδικευμένο και 

θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μηχανήματα, υλικά 

ΝΑΙ   
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καθαρισμού και σάκους απορριμμάτων. 

 

1.6 

Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού 

απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, τα 

μηχανήματα που απαιτούνται καθώς και οι σάκοι 

απορριμμάτων βαρύνουν την ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.7 

Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα έχουν όλα έγκριση 

του Γενικού Χημείου του Κράτους, προδιαγραφών 

CE, τα δε απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων. 

 

ΝΑΙ   

1.8 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των 

ιδιοτήτων των υπό προμήθεια υπηρεσιών με τους 

όρους των παρουσών τεχνικών προδιαγραφών, θα 

διενεργείται  έλεγχος που θα γίνεται από την 

Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών 

Καθαρισμού και έχει σκοπό την εξακρίβωση της 

συμφωνίας ή μη των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

όλους τους όρους της σύμβασης. 

 

ΝΑΙ   

1.9 

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και 

σε λοιπές μηχανές γραφείου βαρύνουν την 

ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

1.10 

Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από 

την ανάδοχο των εργασιών και της πιστής και 

απαρέγκλιτης εφαρμογής των όρων της παρούσας 

σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Βεβαίωσης 

Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Καθαρισμού που θα 

διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε. Από την ίδια 

επιτροπή θα αξιολογείται και η συνεργασία της 

Αναδόχου με την Υπηρεσία καθώς και η ποιότητα 

της παρεχόμενης καθαριότητας. 

 

ΝΑΙ   

1.11 

 

Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει 

αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της 

αποδείξεώς της. Στερείται όμως του δικαιώματος 

να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως 

και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία προκειμένου 

να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βεβαίωσης 

Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Καθαρισμού, τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες, αφότου συμβούν τα περιστατικά που 

τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία 

της να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά τις 

ΝΑΙ   
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υπηρεσίες που ανέλαβε. 

 

1.12 

Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα 

προκληθεί στην περιουσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από το 

προσωπικό που θα απασχολεί στον καθαρισμό. 

 

ΝΑΙ   

1.13 

Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται 

σε κάθε περίπτωση μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΝΑΙ   

1.14 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον 

κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό 

και την απολύμανση (με τη χρήση απαραίτητων 

χημικών καθαριστικών), όπως περιγράφεται στη 

μελέτη της προσφοράς της. Επίσης υποχρεούται να 

τοποθετεί το χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και 

σαπούνια στους χώρους που απαιτείται. 

 

ΝΑΙ   

1.15 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα 

απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους και να τα 

μεταφέρει στους χώρους συγκέντρωσης έξω από το 

κτήριο και σε χώρο που θα είναι εύκολη η 

ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα 

μεταφοράς απορριμμάτων. 

 

ΝΑΙ   

1.16 

Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για τις 

παραπάνω εργασίες καθαρισμού βαρύνει την 

Ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

2.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

2.1.1 

 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους    

σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους)   διπλού 

συστήματος 

 Θα χρησιμοποιούνται  διαφορετικοί κάδοι   

σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για  γραφεία 

– κοινόχρηστους χώρους , διαφορετικοί για WC 

 Επίσης θα χρησιμοποιούνται σφουγγαρίστρες 

διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους  

χώρους, και διαφορετικές για W.C 

 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου 

 Υφασμάτινα μάκτρα (dustmop) , όπου δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με 

υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα 

καθαρά 

 Γάντια χοντρά και μίας χρήσεως 

 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου και 

κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών 

 Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών 

 

ΝΑΙ 
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επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής 

 Μπαλαντέζες 

 Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα  χώρο 

και όπου χρειάζεται 

 Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος δαπέδων. 

 Μηχανή πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων 

επιφανειών. 

 Σάρωθρα ΜΟΠ (παρκετέζες). 

 

2.2 

 

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ : 

 

   

2.2.1 

 

Τα μηχανήματα που απαιτούνται πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τις επιφάνειες που προορίζονται: 

Πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά, ξύλινες 

επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες με 

μελαμίνη, μαρμάρινες επιφάνειες, πορσελάνινες 

επιφάνειες, τζάμια, δερματίνη, ταπετσαρίες. 

 

ΝΑΙ   

2.2.2 

 

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της 

Υπηρεσίας για την καθαριότητα. 

 

 

ΝΑΙ   

 

2.2.3 

 

Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά 

καθαρισμού, απαραίτητα να είναι  πρώτης 

ποιότητας και πλέον κατάλληλα. 

 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.4 

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία και υλικά καθαρισμού 

να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον 

εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   

2.2.5 

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία να είναι κατά το 

δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε  άριστη 

κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και 

εμφάνισης. 

 

ΝΑΙ   

3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ    

3.1 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
   

3.1.1 

 

 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, 

επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής 

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων 

ΝΑΙ   
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 Απολυμαντικά επιφανειών  για το w.c 

 

 Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών 

 

 Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική  για 

δάπεδα 

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου. 

 

 Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων 

 

 Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και καθρεπτών 

 

 Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και είδη υγιεινής 

 

 Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη για διάφορα 

είδη δαπέδων (Linoleum, μάρμαρο, πλαστικό 

δάπεδο) 

 

3.2 

 

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ 

ΟΡΟΥΣ 

 

   

3.2.1 

 

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα 

έχουν εκτός από καθαριστική και απολυμαντική 

δράση 

 

ΝΑΙ   

3.2.2 

Ειδικά για τα προϊόντα καθαρισμού και 

καθαρισμού - απολύμανσης θα πρέπει να 

αναφέρεται ο αριθμός καταχώρησης στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους καθώς και ο αριθμός έγκρισης 

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η αναλογία 

αραίωσης που θα εφαρμόζεται, ο χρόνος δράσης 

αυτών, όπως επίσης και τα απαραίτητα ενεργά 

συστατικά που θα διασφαλίζουν ικανοποιητικά 

τους στόχους καθαρισμού και καθαρισμού – 

απολύμανσης, ανάλογα με τον προορισμό τους. 

Επισημαίνεται ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π διατηρεί το 

δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε 

προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

και όσες φορές κρίνει αυτό απαραίτητο. 

 

ΝΑΙ   

3.2.3 

Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού 

(σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά κ.α.) θα 

ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του 

ΝΑΙ   
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Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται. 

 

3.2.4 

Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από 

το γενικό Χημείο του Κράτους. 

 

ΝΑΙ   

3.2.5 

Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μην είναι επιβλαβή 

για την υγεία, να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές 

και να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις 

και στον εξοπλισμό των κτιρίων. 

 

ΝΑΙ   

3.2.6 

Να χρησιμοποιούνται ενώσεις χλωρίου για 

απολύμανση μετά τον καθαρισμό των ειδών 

υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, WC 

κ.λ.π.) 

 

ΝΑΙ   

3.2.7 

Τα προϊόντα καθαρισμού να παρέχονται στο 

προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού στη 

συσκευασία και με την σύνθεση – διάλυση της 

εταιρείας παραγωγής τους, συνοδευόμενα από 

δοσομετρητή. 

 

ΝΑΙ   

3.2.8 

Επισημαίνεται ότι το κόστος των  υλικών  

καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα 

κτίρια, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

3.2.9 

Η διάλυση των παρασκευαζόμενων διαλυμάτων 

(προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα 

κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνες με τις 

οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων. 

 

ΝΑΙ   

3.2.10 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να 

διασφαλίζει την συνεχή και πλήρη παροχή των 

απαιτούμενων υλικών καθαρισμού. 

 

ΝΑΙ   

3.2.11 

Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι καταχωρημένα 

στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

 

ΝΑΙ   

3.2.12 

Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα 

από τον Εθνικό Οργανισμό   Φαρμάκων (ΕΟΦ) και 

να φέρουν τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας τους. 

 

ΝΑΙ   

3.2.13 

Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν 

πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην 

είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και 

των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις 

και τον εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

ΝΑΙ   
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4 

 

Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

 

   

4.1 

 

Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι θα 

προσκομίσει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό την 

προηγούμενη της έναρξης ισχύος της σύμβασης. 

 

ΝΑΙ   

4.2 

 

Υπεύθυνη δήλωση για την δυνατότητα παροχής και 

χρήσης των προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης. 

 

ΝΑΙ   

4.3 

 

 

Για τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά, 

απολυμαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα με 

απολυμαντική δράση απαιτείται η προσκόμιση των 

παρακάτω πιστοποιητικών: 

 

 Απορρυπαντικά: Βεβαίωση καταχώρησης στο 

Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών 

Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

 Απολυμαντικά : Άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα 

από τον ΕΟΦ, όπου θα επισυνάπτεται  η ετικέτα και 

το τεχνικό φυλλάδιο χρήσης. 

 Απορρυπαντικά με απολυμαντική δράση: Βεβαίωση 

καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και 

Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του 

Κράτους (ΓΧΚ) και άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ 

για την απολυμαντική τους δράση. 

ΝΑΙ 

 

 

  

5 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

   

5.1 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η 

Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση του έργου. 

ΝΑΙ   

5.2 

Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, ως 

τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που 

θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο 

προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του 

συμβατικού έργου. 

ΝΑΙ   
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5.3 

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση της 

αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν 

μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική 

κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. 

Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση 

του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με 

την ανάδοχο και θα κηρύσσεται έκπτωτη. 

ΝΑΙ   

5.4 

Η ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένη 

να τηρεί την κείμενη νομοθεσία ως προς την 

απασχόληση και την αμοιβή του προσωπικού το 

οποίο θα εργαστεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω 

σύμβασης. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και 

σε περίπτωση μη τήρησης η ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτη. 

 

ΝΑΙ   

5.5 

 

Η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αποζημιώνει το Φορέα για κάθε ζημία ή βλάβη που 

θα προξενηθεί στους χώρους, στις εγκαταστάσεις, 

στο προσωπικό του ή στους τρίτους και θα 

οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια της αναδόχου ή 

των υπαλλήλων της, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης αυτής. 

 

ΝΑΙ   

5.6 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο 

από την Ανάδοχο προσωπικό, υποχρεούται μόνη 

αυτή προς αποκατάστασή της. 

 

ΝΑΙ   

5.7 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο του 

έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 

και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 

που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΝΑΙ   

5.8 

Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και 

ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου 

προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο. 

 

ΝΑΙ   

5.9 

Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, 

Πάσχα και λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν 

την ανάδοχο. 

ΝΑΙ   
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5.10 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, για κάθε 

ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή 

μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 

υλοποίηση του συμβατικού έργου. 

 

ΝΑΙ   

5.11 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι 

υπηρεσίες του φορέα σε άλλο κτίριο, το αντίστοιχο 

κομμάτι της σύμβασης θα λύεται αζημίως για το 

δημόσιο. 

ΝΑΙ   

5.12 

Για την εκτέλεση του καθαρισμού ο ανάδοχος θα 

χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που 

διαθέτει σε αριθμό και σε συχνότητα που θα 

εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα. 

ΝΑΙ   

5.13 

Εάν προκύψουν ανάγκες που δεν είχαν αρχικά 

προβλεφθεί, ο Φορέας έχει το δικαίωμα 

μεταφοράς ωρών εργασίας από τις πρωινές στις 

απογευματινές ώρες και αντιστρόφως, χωρίς 

καταβολή οποιασδήποτε επιπρόσθετης αμοιβής ή 

αποζημίωσης στον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5.14 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα κατάσταση του 

προσωπικού που θα απασχολείται, με πλήρη 

στοιχεία και ότι άλλο ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. 

 

ΝΑΙ   

5.15 

Κατ εξαίρεση ο Φορέας έχει το δικαίωμα να απαιτεί 

από το ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε 

προσώπου θεωρεί, κατά την κρίση της, 

ακατάλληλο. 

 

ΝΑΙ   

5.16 

Η Υπηρεσία δε θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο 

του αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι 

ασφαλισμένος και μπορεί να υποχρεώνει τον 

ανάδοχο να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα 

έγγραφα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο 

ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό ή 

ότι απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι 

εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται (άδεια διαμονής κλπ), τότε η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

 

ΝΑΙ   

5.17 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους 

προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες για 

την υγιεινή και ασφάλεια. 

 

ΝΑΙ   

5.18 
Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους 

χώρους των κτηρίων του Φορέα και μελέτησε τα 
ΝΑΙ   
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σχέδια κατόψεων και έλεγξε τις εγκαταστάσεις, οι 

οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την 

απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού 

της, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος  ατυχήματος. 

Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο 

μόνος υπεύθυνος. 

 

5.19 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση 

να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών 

στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να 

φροντίζει να αναπληρώνει αμελλητί και ακόμη 

υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό του 

κτιρίου του Φορέα με οποιονδήποτε τρόπο, σε 

περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. 

 

ΝΑΙ   

5.20 

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού  από την 

περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία 

στον καθαρισμό συναφών κτιρίων. Η προϋπηρεσία 

αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα που 

θα κατατεθούν με την προσφορά όπως επίσης από 

πρόσφατες βεβαιώσεις – συστατικές επιστολές που 

θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση του 

έργου καθαριότητας. 

 

ΝΑΙ   

5.21 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράφει στην 

προσφορά του το μοντέλο οργάνωσης της παροχής 

των υπηρεσιών καθαρισμού, τον τρόπο 

παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης 

αποτελεσματικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

5.22 

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την 

περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες πρέπει 

στην προσφορά τους να καταθέσουν φύλλο 

συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντούν 

τεκμηριωμένα για το σύνολο των απαιτήσεων, με 

πλήρεις και αναλυτικές απαντήσεις καθώς και 

παραπομπές σε σχετικά τεκμηριωτικά έγγραφα  

που θα επισυνάπτονται. Το φύλλο συμμόρφωσης 

είναι φύλλο συσχετισμού της προσφοράς τους προς 

τις απαιτήσεις της παρούσας, όπου θα δίδονται 

απαντήσεις με την ίδια σειρά και αρίθμηση με αυτή 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

  


