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Ηράκλειο, 22-7-2021 

Αριθμ. Πρωτ: οικ.1352 

 
 
 
 

 
 
Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 

προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (27.200,00 €) συν ΦΠΑ 

24% = 33.728,00 €  

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Κρήτης, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως 

ισχύουν σήμερα: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Νόμου 4109/2013. 

2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010). 

3. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β.ΦΕΚ1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) 

του Ν.2286/95. 

4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014). 

5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

6. Την υπ’αριθμ.: 388/29η/9-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΑΞΟΞΝ5-Ι6Τ) απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 

διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΚΠΠΚ. 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.200,00 € συν ΦΠΑ 

24% = 33.728,00 € για τρία Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης. 
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Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας «διενέργειας ηλεκτρονικών 
προμηθειών iSupplies» και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης, για το οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0911 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 2  

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-7-2021 και ώρα 10.00 στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα διαγωνισμών I-supplies. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 
10.00. 
 
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 11.00. 
 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για τα τρία Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ. ή για 
μεμονωμένο Παράρτημα. 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.728,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 27.200,00). 

Ο Ανάδοχος διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση 
της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2008 ή ισοδύναμο. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  

προσωπικό για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων-
Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα δύο μηνών ανά Παράρτημα, ως εξής: 

                                                             
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

2
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Κ.Π.Π.Κ. ΒΑΡΔΙΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

1 Α με Α Λασιθίου 2 2 Χ 56 3 



3  

  
 
Αναλυτικά οι επιμέρους προϋπολογισμοί (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά Παράρτημα του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για δύο μήνες, έχουν ως εξής:  

 Παράρτημα Α.μεΑ. Χανίων: € 5.687,44 

 Παράρτημα Α.μεΑ. Λασιθίου: € 11.320,88 

 Παράρτημα Α.μεΑ. Ρεθύμνου: € 16.719,68 

 
Το πρόγραμμα εργασίας του παραπάνω προσωπικού, θα καταρτίζεται σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο του Παραρτήματος, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Παραρτήματος. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, και λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
στα Παραρτήματα τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να απασχολεί πάντα το 
ίδιο προσωπικό και όχι αυτό να εναλλάσσεται.  

Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία.  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Κ.Π.Π.Κ. (εμβαδό) 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ 4.000 τ.μ.  
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.000 τ.μ.  
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.000 τ.μ.  
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες . 

Οι προς καθαρισμό χώροι οι οποίοι υπολογίζονται περίπου 4.000 τ.μ. είναι: τα νοσηλευτικά τμήματα 

(Τμήμα Χρονίως Πασχόντων, Τμήμα Υπερηλίκων), Τμήμα Προγράμματος Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης AMEA και γενικά όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τα ΑΜΕΑ, ΚΕΚ 

«ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», γραφεία διοίκησης, Αποθήκες, πλυντήρια, θυρωρείο, μαγειρεία και γενικά όλοι οι 

βοηθητικοί και εξωτερικοί χώροι. 

2 Α με Α Ρεθύμνου 3 3 Χ 56 4 

3 Α με Α Χανίων 1 1 Χ 56 1 

                   ΣΥΝΟΛΑ 6 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Ξεσκόνισμα, σκούπισμα  

Τουαλέτες   γραφείων   διοίκησης:    ξεσκόνισμα,    σκούπισμα    και    σφουγγάρισμα    με    κοινό 

απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 1:10. 

Επίσης απολύμανση πλακιδίων τοίχου. 

Αποθήκες, διάδρομοι διοίκησης: ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κοινό 

απορρυπαντικό. 

Γενική καθαριότητα κτιρίων: 

Καθάρισμα τοίχων, πορτών, παραθύρων. 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΠΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ). 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με 

χλωρίνη 1:10  

Για το σφουγγάρισμα να χρησιμοποιούνται ειδικές πανέτες που πλένονται (όπως στα Νοσοκομεία) και 

όχι σφουγγαρίστρες ώστε να μη μεταφέρονται μικρόβια, από θάλαμο σε θάλαμο. 

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΜΕΑ 

Ξεσκόνισμα,  σκούπισμα,  σφουγγάρισμα  με κοινόαπορρυπαντικό και μετάαπολύμανση με χλωρίνη 

1:10. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγαρισμα με κοινό απορρυπαντικό και απολύμανση με χλωρίνη 1:10. 

Επίσης καθημερινό πλύσιμο με κοινό απορρυπαντικό και απολύμανση των πλακιδίων τοίχου με 

χλωρίνη 1:10 καθώς και καθάρισμα ειδών υγιεινής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: 

Καθάρισμα σε τοίχους, πόρτες, παράθυρα, οροφές  

ΤΖΑΜΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Καθάρισμα με ειδικό απορρυπαντικό  

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Υγρό ξεσκόνισμα καθημερινά. 

Καρέκλες, καναπέδες, πλύσιμο και απολύμανση με χλωρίνη 1:10  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
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ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό και απολύμανση με χλωρίνη 1:10  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα  

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 

1:10  

Επίσης πλύσιμο με κοινό απορρυπαντικό και απολύμανση των πλακιδίων τοίχου μεχλωρίνη 1:10 

καθώς και καθάρισμα των ειδών υγιεινής. 

Επίσης θα καθαρίζονται όλοι οι υαλοπίνακες με ειδικόαπορρυπαντικό. 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 

1:10  

Γενικός καθαρισμός όλου του συγκροτήματος (τοίχοι, πόρτες, υαλοπίνακες). 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΡΑΦΕΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ 

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ) 

Μάζεμα όλων των αντικειμένων που καθιστούν τον χώρο ακάθαρτο, τοποθέτηση αυτών σε 

πλαστικές σακούλες και μεταφορά αυτών σε ειδικούς κάδους.Ταπλακόστρωτα και οι σκάλες θα 

καθαρίζονται και θα σφουγγαρίζονται με κοινόαπορρυπαντικό. 

Γενικά όλοι οι παραπάνω χώροι θα καθαρίζονται επί πλέον όποτε εκτάκτως παραστείανάγκη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (Μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή ανάγκη). Η 

μεταφορά του προσωπικού καθαριότητας στα σπίτια των εξυπηρετουμένων θα γίνεται με το 

αυτοκίνητο του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», το οποίο είναι ειδικά εξοπλισμένο για τον 

σκοπό αυτό. Το προσωπικό καθαριότητας θα χρησιμοποιεί τις στολές του Συνεργείου (γάντια και όσα 

άλλα προφυλακτικά μέσα απαιτούνται για την υγιεινή τους). Θα είναι κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους υπό την επιτήρηση του εκάστοτε υπεύθυνου του Προγράμματος ο οποίος θα δίνει οδηγίες 

ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο εκάστοτε περιθαλπόμενος του προγράμματος.  

ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ ΚΕΚ «ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ. 

ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 

1:10  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο θα φροντίζουν να εφοδιάζουν με τα ανάλογα υλικά τις τουαλέτες και τις 
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κουζίνες των τμημάτων (χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, απορρυπαντικά, χαρτοπετσέτες κλπ.) 

Επίσης υποχρέωση του αναδόχου για την τοποθέτηση σάκων για τη συλλογή μολυσματικών υλικών 

καθώς και τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Χανίων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

1. Ο καθαρισμός των χώρων του Παραρτήματος   θα γίνεται καθημερινά, αργίες και εξαιρέσιμες 

ημέρες  

 2.. Οι προς καθαρισμό χώροι υπολογίζονται στα 3.000 τ.μ. και είναι: 

Όλοι γενικά οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Παραρτήματος εκτός από τα Πλυντήρια και 

τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. 

Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων σε σάκους 

κ.λ.π. εκ των χώρων καθαρισμού και η μεταφορά τους στο ψυγείο απορριμμάτων αφού δεθούν 

καλά. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 

χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

3. Το προσωπικό θα κατανέμεται στα τμήματα και στους λοιπούς χώρους σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Ιδρύματος και θα εκτελεί και πάσα εργασία διατασσόμενη από το Διευθυντή 

χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη νοσηλεία των ασθενών και στην άσκηση των 

καθηκόντων του προσωπικού του Ιδρύματος. 

4. Η καθαριότητα των χώρων που αναφέρονται παραπάνω θα γίνεται με συχνότητα που θα 

προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος και θα εγκρίνει το ίδρυμα και σύμφωνα με τις παρακάτω 

προδιαγραφές για κάθε είδος εργασία και με υλικά τα οποία θα διαθέτει ο ανάδοχος: 

4.1. Υπόγειο (Συντήρηση, διάδρομοι, W.C): 

Ξεσκόνισμα,    άδειασμα    κάδων   απορριμμάτων,    σφουγγάρισμα   δαπέδων    με 

απορρυπαντικό αρίστης ποιότητας, πλύσιμο και απολύμανση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στα 

W.C.  

         4.2. Ισόγειο, Γραφεία Διοίκησης, Φυσικοθεραπευτήριο, Γυμναστήριο, Σαλόνι,WC 

α) Γραφεία Διοίκησης, Φυσικοθεραπευτήριο, Γυμναστήριο και W.C. αυτών: θα καθαρίζονται με 

υλικά αρίστης ποιότητας και θα απολυμαίνονται. Τα τζάμια -κουφώματα αλουμινίου και ξύλινα -

τοίχοι- γλάστρες θα καθαρίζονται με ειδικό απορρυπαντικό. 

Καρέκλες-πολυθρόνες, σταχτοδοχεία, δοχεία απορριμμάτων θα καθαρίζονται καθημερινά.  

β) Σαλόνι: Το δάπεδο θα καθαρίζεται και θα σφουγγαρίζεται με υλικά καθαριότητας αρίστης 

ποιότητας και θα απολυμαίνεται. 

Τα τζάμια - κουφώματα αλουμινίου και ξύλινα -τοίχοι- γλάστρες θα καθαρίζονται με ειδικό 

απορρυπαντικό. 

Καρέκλες-πολυθρόνες, σταχτοδοχεία, δοχεία απορριμμάτων θα καθαρίζονται  καθημερινά. 

γ) W.C σαλονιού: υγρό καθάρισμα σε δάπεδα, πλακάκια, είδη υγιεινής και στη συνέχεια 

απολύμανση με απορρυπαντικά αρίστης ποιότητας. 

 4.3. 1ος Όροφος ( Εργαστήρια, Κυλικείο, Σαλόνι, Τραπεζαρία, W.C): 
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α) Εργαστήρια και W.C. αυτών: Θα καθαρίζονται με υλικά αρίστης ποιότητας και θα 

απολυμαίνονται. Τα τζάμια - κουφώματα αλουμινίου και ξύλινα -τοίχοι- γλάστρες θα 

καθαρίζονται με ειδικό απορρυπαντικό. Καρέκλες-πολυθρόνες, σταχτοδοχεία, δοχεία 

απορριμμάτων θα καθαρίζονται καθημερινά. β) Κυλικείο-σαλόνι: Το δάπεδο θα καθαρίζεται και 

θα σφουγγαρίζεται με υλικά καθαριότητας αρίστης ποιότητας και θα απολυμαίνεται. 

Καρέκλες - πολυθρόνες- σταχτοδοχεία- δοχεία απορριμμάτων θα καθαρίζονται καθημερινά. 

γ) W.C: υγρό καθάρισμα σε δάπεδα, πλακάκια, είδη υγιεινής και στη συνέχεια απολύμανση με 

απορρυπαντικά αρίστης ποιότητας. 

δ) Τραπεζαρία: Γενικό καθάρισμα μία φορά το μήνα και καθημερινά μία φορά την ημέρα αφού 

θα χρησιμοποιείται από το προσωπικό. 

ε) Κουζίνα : Το δάπεδο θα καθαρίζεται και θα σφουγγαρίζεται με υλικά αρίστης       ποιότητας 

και θα απολυμαίνεται, τα τζάμια θα καθαρίζονται με ειδικό απορρυπαντικό  

4.4.2ος και 3ος   Όροφος ( δωμάτια ασθενών - τραπεζαρίες - γραφεία - χώροι    αναμονής -

διάδρομοι- μπαλκόνια - W.C): 

Στεγνό καθάρισμα χωρίς σκόνη, ξεσκόνισμα, υγρό καθάρισμα με υγρά καθαρισμού   και   στη   

συνέχεια  απολύμανση   σε  δάπεδα,   τοίχους,   είδη   υγιεινής,   κομοδίνα, καρέκλες, τραπέζια, 

τραπεζάκια,  καναπέδες αναπηρικά καρότσια και γενικά πάσης φύσεως ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού των χώρων αυτών πλην των κρεβατιών και ντουλαπών. 

4.5. 4ος Όροφος: 

Καθαριότητα σε όλους τους χώρους (αυτόνομη διαβίωση) που χρησιμοποιούνται από ασθενείς 

όπως και στους άλλους δύο ορόφους. 

Οι υπόλοιποι χώροι του 4ου ορόφου εν όσο δεν χρησιμοποιούνται από ασθενείς θα 

καθαρίζονται μία φορά το μήνα (γενικό καθάρισμα) εκτός από εκείνους που χρησιμοποιεί η 

Νοσηλευτική Σχολή για όσο χρόνο θα στεγάζεται στο Παράρτημα. 

5. Κλιμακοστάσια ( 2ου, 3ου και 4ου ορόφων και κλιμακοστασίων)- Ανελκυστήρες: 

Στεγνό καθάρισμα χωρίς σκόνη και στη συνέχεια υγρό καθάρισμα με υλικά αρίστης ποιότητος. 

6. Κιγκλιδώματα μπαλκονιών-Κλιμακοστασίων: ( 2ου, 3ου και 4ου ορόφων και κλιμακοστασίων): 

Μία φορά τη βδομάδα γενική καθαριότητα αλλά και καθημερινή όταν παρίσταται ανάγκη. 

7. Ψυγείο απορριμμάτων : (πρωί αμέσως μετά την απομάκρυνση του απορριμματοφόρου του 

Δήμου) υγρό καθάρισμα με υλικά καθαριότητας. 

8. Εκκλησία: Κάθε Σάββατο πρωί γενικό καθάρισμα. 

9. Νεκροθάλαμος: Γενικό καθάρισμα μετά από κάθε χρήση. 

10. Εξωτερικοί χώροι: Μάζεμα όλων των αντικειμένων που καθιστούν τους χώρους ακάθαρτους 

.τοποθέτηση τους σε πλαστικές σακούλες και μεταφορά αυτών στο ψυγείο απορριμμάτων. Τα 
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πλακόστρωτα και οι σκάλες θα καθαρίζονται καθημερινά και θα πλένονται με νερό. 

11. Θυρωρείο: Γενικό καθάρισμα τρεις (3) φορές την εβδομάδα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην αποκομιδή των απορριμμάτων από όλους τους χώρους του 

Παραρτήματος στο χώρο συγκέντρωσης (ψυγείο απορριμμάτων) τρεις φορές την ημέρα. 

Τα εργαλεία καθαριότητας που θα χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα θαλάμων, 

διαδρόμων, μπαλκονιών, γραφείων δεν θα χρησιμοποιούνται για τα W.C και δεν θα μεταφέρονται από 

τον ένα όροφο στον άλλο. 

Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προξενηθεί από το προσωπικό 

του στο Παράρτημα. 

Σημείωση: 

Όλοι οι παραπάνω χώροι θα καθαρίζονται επιπλέον όποτε παραστεί ανάγκη. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα ελέγχεται από αρμόδια επιτροπή την οποία θα ορίσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας (εργασία) του κτιρίου του 

Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ρεθύμνου σε δύο πτέρυγες, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) εμβαδόν κτιρίου 

1.000m2περίπου β) εμβαδόν περιβάλλοντος χώρου 4.200m2 περίπου γ) εμβαδόν Ιερού Ναού 50m2 

περίπου δ) περιγραφή έργου καθαριότητας:  

 ΠΡΩΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Αερισμός - σκούπισμα - σφουγγάρισμα θαλάμων 

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες, λουτρά, διάδρομοι, χώλ, 

τραπεζαρία), συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά τους στον κάδο απορριμμάτων. 

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δωματίων και χώρων που έχουν λερωθεί. Καθαρισμός τουαλετών 

- λουτρών, καθαρισμός τραπεζαρίας και μαγειρείου, συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά τους στον 

κάδο απορριμμάτων. 

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 

Καθαριότητα γραφείων, σαλονιού, εκκλησίας, βεραντών, φυλακίου, περιβάλλοντος χώρου και 

πότισμα φυτών. 

  ΜΗΝΙΑΙΩΣ: 

Γενική καθαριότητα (παντζούρια- τζάμια- τοίχοι- πλακάκια- πόρτες), θαλάμων, κοινόχρηστων 

χώρων, τραπεζαρίας, μαγειρείου, σαλονιού, γραφείων, βεραντών, φυλακίου, περιβάλλοντος χώρου και 
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Ιερού Ναού. 

 ΕΤΗΣΙΩΣ: 

Με την έναρξη του Θέρους, καθαρισμός - πλύσιμο των μοκετών, χαλιών, χειμερινών κουβερτών 

και κουρτινών του Παραρτήματος.  

Η καθαριότητα θα γίνεται καθημερινά, Κυριακές και αργίες . 

 

Σημείωση:  

Όλοι οι παραπάνω χώροι θα καθαρίζονται επιπλέον όποτε παραστεί ανάγκη. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα ελέγχεται από αρμόδια επιτροπή την οποία έχει ορίσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο θα φροντίζουν να εφοδιάζουν με τα ανάλογα υλικά τις τουαλέτες των 

τμημάτων (χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, απορρυπαντικά, κλπ.). 

 

Τα ακριβή ωράρια εργασίας των εργαζομένων στα Παραρτήματα θα ορισθούν μετά από συνεννόηση 

µε τη διοίκηση του ιδρύματος και την αρμόδια επιτροπή σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο. 

Η συχνότητα και ο τρόπος οργάνωσης των παραπάνω εργασιών θα γίνει βάσει προγράμματος που θα 

προτείνουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην προσφορά τους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚ 
 

 
 

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 


