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ΠΡΟΣΚΖΗΣΗ ΕΚΔΗΖΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠΟΒΟΖΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΕΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

Το Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Ε.Ι.) είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του 

ευρύτερου δημοςίου τομέα (Φορέασ Γενικήσ Κυβέρνηςησ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικών Υποθέςεων και εδρεύει ςτην Αθήνα επί τησ οδού Πινδάρου αρ. 2. 

Το Κ.Ε.Ε.Ι., μεταξύ άλλων, υλοποιεί το Υποέργο «Στελέχωςη και Ζειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Αθήνασ και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά» τησ Πράξησ «Ζειτουργία δομών και υπηρεςιών τησ 

δημόςιασ διοίκηςησ προσ όφελοσ των γυναικών και για την καταπολέμηςη τησ βίασ – Ζειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ γυναικών θυμάτων βίασ ςε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνασ και ΣΚ 

Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000627 ςτο Ε.Π. «Αττική  2014-2020». 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΖΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΕΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΖΗΣΗ 

 

Η εν λόγω ανάθεςη  αφορά την παροχή υπηρεςιών τακτικού καθαριςμού ςτα γραφεία: α/ του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνασ, που ςτεγάζονται ςτην Αθήνα επί τησ οδού Κρατίνου 11-13 και β/  του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά, που ςτεγάζονται ςτο Σ.Ε.Φ. ιςόγειο – αίθουςα Δ) επί τησ οδού 

Ζεωφόροσ Εθν. Μακαρίου, Νέο Φάληρο. 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνασ: Πρόκειται για χώρο γραφείων ςυνολικήσ επιφάνειασ 144,50 τ.μ. που 

βρίςκεται ςτον δεύτερο όροφο πολυκατοικίασ και αποτελείται από αίθουςα υποδοχήσ, τέςςερα γραφεία, 

δύο βοηθητικούσ χώρουσ, μία κουζίνα και δύο w.c.  

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά: Πρόκειται για διαμορφωμένο χώρο γραφείων ςυνολικήσ επιφάνειασ 

200,00 τ.μ. που βρίςκεται ςτο χώρο του ιςογείου – αίθουςα Δ’ -  εντόσ του Σταδίου Ειρήνησ και Φιλίασ 

(Σ.Ε.Φ.).  

 

ΠΡΟΥΠΟΖΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ -  ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΕΕΣΗΣ 

mailto:kethi@kethi.gr


                                      
 

 
 
 
 
 
 

Το προβλεπόμενο κόςτοσ για την ανάθεςη και των δύο ανωτέρω υπηρεςιών δεν μπορεί να ξεπεράςει το 

ποςό των τριακοςίων δέκα τριών ευρώ (313,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι η έκδοςη τιμολογίου 

θα γίνεται ξεχωριςτά για κάθε Συμβουλευτικό Κέντρο και το ποςό που θα προκύψει είναι μηνιαίο και 

αφορά παροχή υπηρεςιών μία (1) φορά την εβδομάδα ςε κάθε Συμβουλευτικό Κέντρο. 

Η ανωτέρω προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ Πράξησ «Ζειτουργία δομών και 

υπηρεςιών τησ δημόςιασ διοίκηςησ προσ όφελοσ των γυναικών και για την καταπολέμηςη τησ βίασ – 

Ζειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ γυναικών θυμάτων βίασ ςε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ 

Αθήνασ και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000627 ςτο Ε.Π. «Αττική  2014-2020»: *Κωδ.: 62.08. «Έξοδα 

καθαριότητασ»+. 

 

Η διάρκεια τησ ανωτέρω ςύμβαςησ παροχήσ υπηρεςιών θα είναι για χρονικό διάςτημα ενόσ (1) έτουσ από 

την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςύμβαςησ. 

Διαδικαςία απευθείασ ανάθεςησ με κριτήριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμή. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΖΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΖΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ καλούνται να υποβάλουν ςε κλειςτό φάκελο, είτε αυτοπροςώπωσ είτε 

ταχυδρομικώσ, ςτα γραφεία του Κ.Ε.Ε.Ι. ςτη διεύθυνςη: Πινδάρου 2 (είςοδοσ από Κανάρη 1 & 

Ακαδημίασ), Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, απευθύνοντάσ την ςτο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, 

Διεύθυνςη Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ, υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. 

επικοινωνίασ: 210-3898022) έωσ τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί ενιαίοσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, ο οποίοσ θα φέρει την επωνυμία 

και τη διεύθυνςη του προςφέροντοσ καθώσ και την ένδειξη: «Υποβολή προςφοράσ για την υπ’αριθμ. 

πρωτ. 781/11-12-2019 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ για την παροχή υπηρεςιών καθαριότητασ» 

και υποχρεωτικά ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΖΕΙΣΜΟΥ θα περιλαμβάνει:  

 

1. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου έκδοςησ του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία 

προςκόμιςήσ του ή ιςοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτική ή διοικητική 

αρχή τησ χώρασ εγκατάςταςησ, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικη 

καταδικαςτική απόφαςη για έναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

α/ ςυμμετοχή ςε εγκληματική οργάνωςη, όπωσ αυτή ορίζεται ςτο άρθρο 2 τησ απόφαςησ – 

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τησ 24ησ-10-2008, για την καταπολέμηςη του 

οργανωμένου εγκλήματοσ (EE L 300 τησ 11.11.2008 ς.42) 

β/ δωροδοκία, όπωσ ορίζεται ςτο άρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περί τησ καταπολέμηςησ τησ διαφθοράσ 

ςτην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών τησ Ένωςησ 

(EE C 195 τησ 25.06.1776, ς.1) και ςτην παρ. 1 του άρθρου 2 τησ απόφαςησ – πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τησ 22ασ-07-2003, για την καταπολέμηςη τησ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομέα (EE L 192 τησ 31.06.2003, ς.54), καθώσ και όπωσ ορίζεται ςτην κείμενη νομοθεςία ή 

ςτο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 



                                      
 

 
 
 
 
 
 

γ/ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικά με την προςταςία ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 τησ 26.11.1775, ς.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α’ 48). 

δ/ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικέσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 

ορίζονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ – πλαίςιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τησ 13ησ-06-2002, για την καταπολέμηςη τησ τρομοκρατίασ (EE L 164 τησ 22.06.2002, ς.3) ή ηθική 

αυτουργία ή ςυνέργεια ή απόπειρα διάπραξησ εγκλήματοσ, όπωσ ορίζονται ςτο άρθρο 4 αυτήσ. 

ε/ νομιμοποίηςη εςόδων από παράνομεσ δραςτηριότητεσ ή χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτέσ ορίζονται ςτο άρθρο 1 τησ Οδηγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τησ 26ησ-10-2005, ςχετικά με την πρόληψη τησ χρηςιμοποίηςησ του 

χρηματοπιςτωτικού ςυςτήματοσ για τη νομιμοποίηςη εςόδων από παράνομεσ δραςτηριότητεσ και 

τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατίασ (EE L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οποία ενςωματώθηκε 

ςτην εθνική νομοθεςία με το ν. 3671/2008 (Αϊ 166) 

ςτ/ παιδική εργαςία και άλλεσ μορφέσ εμπορίασ ανθρώπων, όπωσ ορίζονται ςτο άρθρο 2 τησ 

Οδηγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 5ησ-04-2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηςη τησ εμπορίασ ανθρώπων και για την προςταςία των θυμάτων τησ, 

καθώσ και για την αντικατάςταςη τησ απόφαςησ – πλαίςιο 2002/627/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

101 τησ 15.04.2011, ς.1), η οποία ενςωματώθηκε ςτην εθνική νομοθεςία με το ν. 4178/2013 

(Αϊ215). 

Ειδικότερα: 

Το απόςπαςμα ποινικού μητρώου ή του ιςοδύναμου προσ τούτο εγγράφου (αναλόγωσ τησ έδρασ 

τησ επιχείρηςησ) υποβάλλεται για: 

 τουσ ομόρρυθμουσ εταίρουσ και διαχειριςτέσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 τουσ διαχειριςτέσ Ε.Π.Ε. 

 τον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και για εκείνα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε., 
που ςύμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπούν και δεςμεύουν την ανώνυμη εταιρεία, 
υπογράφοντασ υπό την εταιρική επωνυμία. 

 ςε κάθε περίπτωςη νομικού προςώπου, για τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του. 
 

2. Πιςτοποιητικά αςφαλιςτικήσ και φορολογικήσ ενηµερότητασ, κατά περίπτωςη, τα οποία 

εκδίδονται από αρµόδια αρχή και από τα οποία προκύπτει ότι ο προςφέρων είναι ενήµεροσ ωσ 

προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν ςτισ ειςφορέσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ και ωσ προσ τισ 

φορολογικέσ υποχρεώςεισ του, κατά την ηµεροµηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ. 

 

3. Νομιμοποιητικά ςτοιχεία υποψηφίου αναδόχου, όπωσ αυτά έχουν καταχωρηθεί ςτο Γενικό 

Εμπορικό Μθτρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): έγγραφα ςύςταςησ, εκπροςώπηςησ για Νομικά Πρόςωπα κατά 

περίπτωςη, όπωσ ΦΕΚ ίδρυςησ και τυχόν τροποποιήςεισ αυτών (για ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόςπαςμα του καταςτατικού και των εγγράφων τροποποιήςεών του (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ 

κλπ) και επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωςησ έναρξησ επαγγέλματοσ για φυςικά πρόςωπα. Επίςησ 

παραςτατικό εκπροςώπηςησ, ςε περίπτωςη που οι υποψήφιοι ανάδοχοι ςυμμετέχουν με 

αντιπρόςωπό τουσ. 

 

4. Τεχνική Προςφορά, η οποία επί ποινή αποκλειςμού, θα πρέπει να περιέχει: 



                                      
 

 
 
 
 
 
 

 

α/ Συμπλήρωςη του Πίνακα Συμμόρφωςησ (βλ. Παράρτημα Ι), όπου αναφέρονται ςυγκεκριμένεσ 

απαιτήςεισ και προδιαγραφέσ. 

 
β/ Υπεύθυνη ∆ήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1577/1786 (ΦΕΚ Αϊ 65), όπωσ ιςχύει, ςτην 
οποία ο/η υποψήφιοσ/α ανάδοχοσ θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προςφέρει όλεσ τισ 
αναγραφόμενεσ υπηρεςίεσ, όπωσ αυτέσ περιγράφονται.  
 

5. Οικονομική Προςφορά, η οποία υποβάλλεται επί ποινή αποκλειςμού ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμένο φάκελο. Η οικονομική προςφορά θα αναφέρει το τίµηµα τησ προςφοράσ, 
αριθµητικώσ και ολογράφωσ. Το τίµηµα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο τησ ανώτατησ 
εκτιµώµενησ δαπάνησ του Έργου, όπωσ αυτή ορίζεται ανωτέρω. Τα ποςά που αναγράφονται ςτισ 
Οικονοµικέσ Προςφορέσ των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά ςε Ευρώ. Το ποςό του 
αναλογούντοσ Φόρου Προςτιθέµενησ Αξίασ αναγράφεται χωριςτά. 
 

6. Βάςει του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, οι 
υποψήφιεσ εταιρείεσ παροχήσ υπηρεςιών καθαριςμού (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή 
αποκλειςμού, να εξειδικεύουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τησ προςφοράσ τουσ τα ακόλουθα ςτοιχεία: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 
β) Τισ ημέρεσ και τισ ώρεσ εργαςίασ. 
γ) Τη ςυλλογική ςύμβαςη εργαςίασ ςτην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψοσ του προϋπολογιςμένου ποςού που αφορά τισ πάςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχέσ αυτών 
των εργαζομένων. 
ε) Το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βάςη τα προϋπολογιςθέντα ποςά. 
ςτ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαριςμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαριςμό χώρων. 
 
Στην προςφορά τουσ πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχήσ των 
υπηρεςιών τουσ, των αναλώςιμων, του εργολαβικού τουσ κέρδουσ και των νόμιμων υπέρ 
Δημοςίου και τρίτων κρατήςεων. Επιπροςθέτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτην προςφορά 
αντίγραφο τησ ςυλλογικήσ ςύμβαςησ εργαςίασ ςτην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

ΑΝΑΕΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΖΗΡΩΜΗΣ 

Ο/Η ανάδοχοσ που θα αναδειχθεί από την ανωτέρω διαδικαςία, θα προςέλθει εντόσ δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηςη τησ ςχετικήσ απόφαςησ ανάθεςησ προκειμένου για την υπογραφή τησ ςύμβαςησ 

παροχήσ ανεξαρτήτων υπηρεςιών. 

 

Η πληρωμή για την παροχή των υπηρεςιών καθαριότητασ, θα πραγματοποιείται με την έκδοςη, μετά την 

εκπνοή εκάςτου μηνόσ, Τιμολογίου Παροχήσ Υπηρεςιών του/τησ αναδόχου, το οποίο θα εξοφλείται από το 

εντόσ τριάντα (30) εργάςιμων ημερών από την προςκόμιςή του ςτο Γραφείο Ζογιςτηρίου τησ Διεύθυνςησ 

Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Υποςτήριξησ του Κ.Ε.Ε.Ι.  

 

Πριν από κάθε πληρωμή, το Κ.Ε.Ε.Ι. δύναται να απαιτεί, την προςκόµιςη κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν απαιτείται κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τησ πληρωμήσ (π.χ. φορολογική ή/και αςφαλιςτική 

ενημερότητα). 



                                      
 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΖΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Η παρούςα Πρόςκληςη θα αναρτηθεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςίων Συμβάςεων – 

ΚΗΜΔΗΣ και ςτην ιςτοςελίδα του Κ.Ε.Ε.Ι. (www.kethi.gr). 

 Διευκρινίςεισ για τουσ όρουσ και το περιεχόµενο τησ παρούςασ ζητούνται και δίδονται εγγράφωσ. 

Οι ενδιαφερόµενοι αιτούνται έγκαιρα την παροχή των διευκρινίςεων µε επιςτολή προσ το Κ.Ε.Ε.Ι. 

ταχυδρομικώσ (Υπόψη: Προϊςταμένου Διεύθυνςησ Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ κ. 

Παντελή Μαρκογιαννάκη, ταχ.δ/νςη: Πινδάρου αρ. 2 – ΤΚ 10661 Αθήνα) ή μέςω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (kethi@kethi.gr). Η Διεύθυνςη απαντά επί των ςχετικών ερωτηµάτων εγγράφωσ 

τουλάχιςτον δύο (2) ημέρεσ πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολήσ προςφορών. Στισ 

περιπτώςεισ που ο όγκοσ ή η φύςη των αιτηθειςών διευκρινίςεων δεν καθιςτά δυνατή την παροχή 

τουσ εντόσ τησ ανωτέρω προθεςµίασ, αυτή παρατείνεται ανάλογα. Το Κ.Ε.Ε.Ι. ή η Επιτροπή δεν 

δεςµεύονται από τυχόν πληροφορίεσ που δίδονται ςε ενδιαφεροµένουσ προφορικώσ. 

 Προςφορέσ οι οποίεσ περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο ςτο Κ.Ε.Ε.Ι. εκπρόθεςµα, ήτοι µετά 

την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριςθεί ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτέσ και επιςτρέφονται. 

 Πληροφορίεσ παρέχονται κατά τισ εργάςιμεσ ημέρεσ και ώρεσ από τη Διεύθυνςη Διοικητικήσ και 

Οικονομικήσ Υποςτήριξησ και ςυγκεκριμένα από τον κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη, Προϊςτάμενο  

Δ/νςησ Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ (τηλ: 210-3898005, 022) και την κ. Αςημίνα 

Γιολδάςη, υπάλληλο του Γραφείου Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Υποςτήριξησ (τηλ: 210-3898011).  

 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Ε.Ι.) 

Παντελήσ Μαρκογιαννάκησ 
Προϊςτάμενοσ Διεύθυνςησ Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ 

 
 
 

 

http://www.kethi.gr/
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Πίνακασ Συμμόρφωςησ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 Εργαςίεσ ςε γραφειακούσ και κοινόχρηςτουσ χώρουσ 

1.1 Πλιρθσ κακαριςμόσ όλων γραφείων 1 φορά την εβδομάδα    

1.2. Άδειαςμα των κάδων των γραφείων και αντικατάςταςθ 
ςακοφλασ. 

1 φορά την εβδομάδα    

1.3. Κακαριςμόσ ερμαρίων – βιβλιοκθκών, όλων των 
γραφείων. 

1 φορά την εβδομάδα    

1.4 Σκοφπιςμα δαπζδων (γραφείων, διαδρόμων, 
κοινόχρθςτων χώρων) 

1 φορά την εβδομάδα    

1.5 Σφουγγάριςμα δαπζδων (γραφείων, διαδρόμων, 

κοινόχρθςτων χώρων) 

1 φορά την εβδομάδα    

1.6 Αποκομιδι και πζταμα απορριμμάτων 1 φορά την εβδομάδα    

1.7 Κακαριςμόσ κλιμακοςταςίου (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα) 

(όπου υπάρχει) 

1 φορά το μήνα    

2. Εργαςίεσ ςε χώρουσ υγιεινήσ 

2.1 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ του χώρου των W.C.  1 φορά την εβδομάδα    

2.2. Άδειαςμα και κακάριςμα/απολφμανςθ δοχείων 
απορριμμάτων και πιγκάλ. 

1 φορά την εβδομάδα    

2.3 Κακαριςμόσ και τακτοποίθςθ του χώρου κουηίνασ. 1 φορά την εβδομάδα    

3. Εργαςίεσ ςε λοιπούσ χώρουσ 

3.1. Κακαριςμόσ εξωτερικοφ χώρου & μπαλκονιών (όπου 
υπάρχουν) 

1 φορά το μήνα    

 


