
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δημοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης, 
Τ.Κ. 73 135
Τηλ.: 28213 41777-8, 
site     :www.chania.gr,

e-mail: d-per  ι  vallon@chania.gr  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ  ΕΤΟΣ  

Προϋπολογισμός:  28.345,76 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-  
ΚΑ 15.6279.001
Χανιά   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι χώροι που θα καθαρίζονται και βρίσκονται εντός των ορίων του νέου Καλλικρατικού 

δήμου Χανίων είναι: 

1. Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού του Δήμου Χανίων 

2. Δημοτικό Γυμναστήριο Παλιάς Ηλεκτρικής

3. Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων

Ο ανάδοχος οφείλει  να κρατά  ευπρεπείς  και  καθαρούς τους  χώρους των δημοτικών 

Υπηρεσιών καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  έργου όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος   με  τη 

συνεχή  παρουσία  προσωπικού  ως  και  του   περιβάλλοντα  χώρο.  Ο  ανάδοχος 

υποχρεούται  να  παρέχει  την  καθαριότητα  του  εσωτερικού χώρου καθημερινά  και  θα 

μεριμνεί με  ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας την ευπρεπή και καθαρή εικόνα των 

αγωνιστικών  χώρων,  των  χώρων  άθλησης,  των  διαδρόμων,  των  υαλοπινάκων 

εσωτερικά των αφοδευτηρίων, κερκίδων κ.λ.π. 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συχνότητα εργασιών καθαρισμού

Η  καθαριότητα  των  χώρων  θα  εκτελείται  καθημερινά  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 

εβδομάδας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής:
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Υαλοπίνακες (τζάμια)  των  κτιρίων,  ανεξαρτήτου  τύπου,  θα  πλένονται  και  θα 

καθαρίζονται εξωτερικά με πλυστικό μηχάνημα δυο φορές το μήνα, την  πρώτη και τρίτη 

εβδομάδα  έκαστου  μηνός.  Σε  ενδεχόμενο  απρόβλεπτων  καιρικών  παραγόντων  θα 

καθαρίζονται ξανά, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

Θα χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί καθαριότητας για τους υαλοπίνακες, έτσι ώστε να 

μην αφήνει χνούδι και να διευκολύνει στην σωστή και γρήγορη καθαριότητα, αλλά και 

στην κατάλληλη φωτεινότητα και διαύγεια. Επίσης, το χαρτί καθαριότητας πρέπει να είναι 

απαραίτητα απορροφητικό.

Κουφώματα – Πόρτες – Παράθυρα. Τα κουφώματα, οι πόρτες και τα παράθυρα, θα 

καθαρίζονται με ειδικό υγρό το οποίο δεν δημιουργεί διαβρώσεις. Οι εργασίες αυτές θα 

γίνονται δυο φορές το μήνα, την  πρώτη και τρίτη εβδομάδα έκαστου μηνός. Εάν το 

χρονικό  διάστημα  αυτό  υπάρξει  οποιοδήποτε  πρόβλημα  το  συνεργείο  είναι 

υποχρεωμένο να επαναλάβει την καθαριότητά τους.

Οι χειρολαβές σε εσωτερικές πόρτες, παράθυρα και WC θα καθαρίζονται απαραίτητα με 

υγρό  απολυμαντικό  και  με  ειδικό  ξεχωριστό  απορροφητικό  πανί  καθαριότητας, 

διαφορετικού χρώματος.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των κουφωμάτων θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα και όχι δύσοσμα, και να μην αφήνουν υπολείμματα πάνω σε αυτά.

Διακόπτες φωτισμού, θα καθαρίζονται με ειδικό απορρυπαντικό υγρό.

Δάπεδα PVC, linoleum κλπ., θα καθαρίζονται καθημερινά.

Οι παραπάνω εργασίες θα επαναλαμβάνονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή υπάρξει 

κάποιο έκτακτο πρόβλημα.

Για την καθαριότητα των παραπάνω πατωμάτων θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Στεγνό καθάρισμα με τρόπο όπου δε σηκώνει σκόνη για τη διασπορά μικροοργανισμών 

(συγκεκριμένα με υγρές πανέτες). Για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που τυχόν θα 

υπάρχουν  στο  πάτωμα  θα  συλλέγονται  από  το  προσωπικό  καθαριότητας 

χρησιμοποιώντας απαραίτητα χονδρά οικιακά γάντια ή γάντια μιας χρήσης. Επίσης, από 

το πάτωμα θα αφαιρούνται όπου υπάρχουν κολλημένες τσίχλες, καραμέλες, υγρά, κλπ.

Υγρό καθάρισμα με υλικά απορρυπαντικά εγκεκριμένα και όχι δύσοσμα. 

Στέγνωμα απαραίτητα με στεγνές και καθαρές πετσέτες.

Παρκετάρισμα – γυάλισμα όποτε αυτό ενδείκνυται και σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο 

καθαριότητας, κυρίως για τους κοινόχρηστους χώρους.

Σκάλες εσωτερικών χώρων. Θα καθαρίζονται κάθε πρωί και στη συνέχεια θα γίνεται 

συντήρηση. Ο καθαρισμός στις εσωτερικές σκάλες θα γίνεται ως εξής: 

Συλλογή τυχόν απορριμμάτων, στεγνός καθαρισμός έτσι ώστε να μην σηκώνεται σκόνη 

(υγρή  πανέτα),  αφαίρεση υπολειμμάτων,  τρίψιμο  στα  σκαλοπάτια  στις  ρωγμές  όπου 

υπάρχουν  τα  προστατευτικά  πλαστικά,  υγρός  καθαρισμός  με  υγρά  απορρυπαντικά, 
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στέγνωμα  με  στεγνές  και  καθαρές  πανέτες.  Όταν  σφουγγαρίζονται  οι  σκάλες  θα 

καθαρίζονται και τα κιγκλιδώματα.

Καλαθάκια ρίψης απορριμμάτων όπου βρίσκονται. Εκεί συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος 

απορριμμάτων και κατά συνέπεια οι χώροι αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και 

ευαίσθητοι και πρέπει να γίνεται συστηματικός και καθημερινώς καθαρισμός.

Παρκετάρισμα των δαπέδων των κτιρίων. Κοινόχρηστοι χώροι – ορόφων – διαδρόμων. 

Το παρκετάρισμα θα γίνεται με όσο το δυνατόν αθόρυβα μηχανικά μέσα τα οποία θα 

ελέγχονται  έτσι  ώστε  να  είναι  απολύτως  καθαρά  αλλά  και  με  καθαρές  βούρτσες 

παρκεταρίσματος, έτσι ώστε να μην έχουμε διασπορά διαφόρων μικροοργανισμών. Στις 

παραπάνω μηχανές  θα  γίνεται  η  απαραίτητη  συντήρησή  τους,  θα  πλένονται  και  θα 

απολυμαίνονται, μετά το πέρας των εργασιών τους.

Τοίχοι, θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται τα αποτυπώματα μία (1) φορά το 15θήμερο 

με υγρό απορροφητικό καθαριότητας και  με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.  Επανάληψη 

των  παραπάνω εργασιών  θα  γίνεται  όποτε  και  όσες  φορές  χρειαστεί,  εφόσον  αυτοί 

θεωρούνται ακάθαρτοι.

Γραφεία, κατά τον καθαρισμό των γραφείων θα γίνεται σωστός αερισμός, άνοιγμα των 

παραθύρων,  με  νωπό  σκούπισμα  και  σφουγγάρισμα  και  στην  συνέχεια  με  στεγνό 

πέρασμα  με  στεγνές  και  καθαρές  πανέτες.  Οι  κουρτίνες,  όπου  υπάρχουν  θα 

καθαρίζονται συχνά. Με νωπό απορροφητικό πανί καθαριότητας και με την ειδική σκάλα 

εργασίας θα καθαρίζονται τα ξύλινα ή μεταλλικά κουρτινόξυλα χρησιμοποιώντας υγρό 

απορρυπαντικό για την αφαίρεση της σκόνης. Επίσης θα αφαιρούνται με ειδικά κοντάρια 

από τις οροφές των θαλάμων ή από άλλους κοινόχρηστους χώρους οι  αράχνες έτσι 

ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στους εργαζομένους αλλά και σε όποιον βρίσκεται 

και παραμένει στον βρώμικο αυτό χώρο

Δάπεδα με πλακάκια κεραμικά, όπως χώροι WC και πατώματα. Οι παραπάνω εργασίες 

θα γίνονται κάθε πρωί. Στεγνό καθάρισμα με νωπή πανέτα για την απομάκρυνση της 

σκόνης, απομάκρυνση απορριμμάτων που τυχόν υπάρχουν στα δάπεδα, απαραίτητα με 

ειδικό γάντι εργασίας και τέλος, στεγνό πέρασμα με στεγνή καθαρή πανέτα.

Απολύμανση του  εξοπλισμού  των  WC με  υγρά  απολυμαντικά  κάθε  πρωί.  Σωστός 

καθαρισμός  και  απομάκρυνση των  ρύπων με  ειδικό  σφουγγαράκι  όπου  υπάρχει  και 

σύρμα  για  το  τρίψιμο  στις  λεκάνες  και  στις  ντουζιέρες  όπου  υπάρχει  εστία 

μικροοργανισμών,  όπως  επίσης  και  στους  νιπτήρες.  Το  σφουγγαράκι  που 

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της τουαλέτας και συγκεκριμένα, της λεκάνης δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ρητά και κατηγορηματικά για οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό 

που υπάρχει μέσα στο WC. Ο καθαρισμός και η αφαίρεση αλάτων από τα μεταλλικά είδη 

υγιεινής θα πρέπει να γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά που δεν διαβρώνουν αλλά 

και καθαρίζουν τις βρύσες.

Βουρτσάκια καθαρισμού  λεκάνης,  θα  καθαρίζονται  και  θα  πλένονται  με  απόλυτη 

λεπτομέρεια  και  συχνότητα  κάθε πρωί  αφού θα εμβυθίζονται  απαραίτητα  σε χλώριο. 
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Όποια από αυτά τα είδη φθείρονται και ιδιαίτερα βρωμίζουν θα αφαιρούνται αμέσως και 

θα πετιούνται.

Πινακίδες (ειδικοί πίνακες ενημέρωσης για τους χώρους κ.τ.λ.). Καθαρίζονται με νωπό 

απορροφητικό πανί καθαριότητας και με υγρό καθαρισμού.

Έπιπλα (γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες, καναπέδες, κλιματιστικά, κλπ.). Η καθαριότητα 

του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνεται με υγρό απορρυπαντικό έτσι ώστε να αφαιρούνται 

οι ρύποι ή τυχόν υπολείμματα.

Ανελκυστήρας. Η καθαριότητα του χώρου του θα γίνεται με υγρό καθαρισμού και υγρά 

απολύμανσης.

Λαμπτήρες,  καθώς και  υαλόφρακτων πλαισίων αυτών.  Θα γίνεται  νωπός και  έπειτα 

στεγνός καθαρισμός.

Κοινόχρηστες τουαλέτες,  θα  σφουγγαρίζονται  κάθε  πρωί  και  ενδιάμεσα  όποτε 

προκύψει  έκτακτο  πρόβλημα.  Τα  καλαθάκια  θα  είναι  πάντα  καθαρά  και  θα  υπάρχει 

πάντα χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι.

Κεντρική είσοδος εσωτερικές  και  εξωτερικές  σκάλες.  Θα  σφουγγαρίζονται  και  θα 

καθαρίζονται κάθε πρωί και ενδιάμεσα όποτε προκύψει έκτακτο πρόβλημα.

Χώροι προσωρινής  εναπόθεσης  απορριμμάτων.  Τα  απορρίμματα  θα 

συσσωρεύονται και θα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους του Δήμου.

Γ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Η αγορά των συγκεκριμένων καθαριστικών και απολυμαντικών, όπου αυτά θα 

χρησιμοποιούνται στα κτίρια, θα γίνονται από τον ανάδοχο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα 

υγείας παρουσιασθεί είτε στο προσωπικό το δικό του είτε στο προσωπικό των κτιρίων 

από την κακή χρήση των καθαριστικών – απολυμαντικών υπεύθυνος και υπόλογος είναι 

ο  ανάδοχος  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  υποβάλλονται  κυρώσεις  εάν  δεν 

συμμορφώνεται  σύμφωνα με τις προφορικές και  έγγραφες υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο υγρά υλικά καθαριότητος 

και  απολύμανσης  και  αυτά  δημιουργήσουν  οποιοδήποτε  πρόβλημα  υγείας  στο 

προσωπικό  του  ή  στους  εργαζόμενους  (αναπνευστικές  και  δερματικές  αλλεργίες),  ο 

ανάδοχος θα είναι υπόλογος και υπεύθυνος και θα υποχρεούται, εκτός των άλλων, να τα 

αποσύρει  άμεσα.  Τα  υγρά  απολυμαντικά  και  καθαριστικά  θα  βαρύνουν  οικονομικά 

αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

2. Επιλογή  απορρυπαντικών  και  απολυμαντικών.  Τα  χημικά  απορρυπαντικά  και 

απολυμαντικά  θεωρούνται  τα  καταλληλότερα όταν χρησιμοποιούνται  σύμφωνα  με  τις 

οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι δύο (2) χωριστά στάδια:

α) Πρώτα γίνεται νωπό σκούπισμα με υγρές πανέτες, και στη συνέχεια σφουγγάρισμα με 

απολυμαντικό ή απορρυπαντικό.
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β) Η απολύμανση με χημικά απολυμαντικά ή με ειδικό χημικό απολυμαντικό ενδείκνυται 

σε ευαίσθητους χώρους όπως WC ή στο πάτωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υπάρχει 

κίνδυνος μόλυνσης. 

Το  προσωπικό  καθαριότητας  πρέπει  να  είναι  ενήμερο  για  τον  τρόπο  χρήσης  των 

απολυμαντικών και απορρυπαντικών.

Απαγορεύεται  ρητά  και  κατηγορηματικά  η  ανάμειξη  δύο  (2)  διαφορετικών  χημικών 

προϊόντων  (π.χ.  υγρό  απορρυπαντικό  σε  συνδυασμό  με  υγρό  απολυμαντικό  ή  το 

αντίθετο).  Εάν σε  περίπτωση το  προσωπικό του  συνεργείου  από αφέλεια  ή  αμέλεια 

δημιουργήσει  οποιοδήποτε  πρόβλημα  στον  χώρο  εργασίας  από  την  ανάμειξη  των 

παραπάνω προϊόντων  και  συγκεκριμένα  σε  εργαζομένους  ή  επισκέπτες  των  κτιρίων 

υπεύθυνος  θα  είναι  αποκλειστικά  και  μόνο  ο  ανάδοχος  του  έργου.  Απαγορεύεται  η 

χρήση υγρών δύσοσμων χημικών απορρυπαντικών και απολυμαντικών.

3. Απαραίτητα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης:

Υγρό απορρυπαντικό  καθαριστικό δαπέδου,  τοίχων,  επιφανειών,  νιπτήρων και  ειδών 

υγιεινής.

- Υγρό απορρυπαντικό καθαριστικό δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών 

υγιεινής  

-  Απορρυπαντικά  καθαριστικά  δύσκολων  ρύπων  (γαριασμένα  πλακάκια  σε 

κοινόχρηστους χώρους και κυρίως σε WC).

- Απολυμαντικά επιφανειών.

- Υγρό καθαριστικό τζαμιών, καθρεπτών.

- Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών

- Αυτογυάλιστη μεταλλική αντιολισθητική παρκετίνη για  δάπεδα και για δάπεδα όπου 

αυτά  απολυμαίνονται

4.  Τα  χρησιμοποιούμενα  προϊόντα  καθαρισμού  και  απολύμανσης πρέπει  να 

πληρούν τους εξής όρους: 

α. Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

β.  Τα  απολυμαντικά  προϊόντα  να  είναι  εγκεκριμένα  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό 

Φαρμάκων  και  να  έχουν  πιστοποίηση  κατά  ISO  9002  και  να  φέρουν  CE  mark 

επισήμανση.

γ.  Επισημαίνεται  ότι  όλα  τα  προϊόντα  καθαρισμού  και  απολύμανσης  επί  ποινή 

αποκλεισμού θα συνοδεύονται με τις ανάλογες  βεβαιώσεις από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων αντίστοιχα.

δ.  Τα απορρυπαντικά  όπως και  τα  απολυμαντικά  προϊόντα δεν  πρέπει  να  έχουν σε 

καμία περίπτωση δυσάρεστες οσμές, επίσης να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των 

εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και του ίδιου του προσωπικού καθαριότητας όπου 

αυτό τα χρησιμοποιεί.
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ε. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλούν 

φθορές  μακροχρόνια  και  βραχυχρόνια  στις  εγκαταστάσεις  και  στον  εξοπλισμό  των 

κτιρίων. 

στ. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις 

οδηγίες και τις προδιαγραφές καθαρισμού του εργοστασίου παραγωγής των εκάστοτε 

επιφανειών ( μάρμαρα, linoleum, μέταλλα, αντιστατικά δάπεδα κ.λ.π.).

5. Διευκρινίζεται  ότι  στους  νιπτήρες όλων  των  δημοτικών  αφοδευτηρίων,  θα 

τοποθετηθούν.

α. Αντισηπτικά κρεμοσάπουνα εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

β. Αντισηπτικά που στη σύνθεση τους θα περιέχουν αλκοόλη 75% εγκεκριμένα από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Σε κοινόχρηστους χώρους και  όπου ενδείκνυται θα χρησιμοποιούνται  απορρυπαντικά 

διαλύματα. Απαγορεύεται η αλόγιστη χρήση των απολυμαντικών σε χώρους όπου δεν 

παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και όπου αυτοί δεν έχουν ορισθεί. Ενώσεις 

χλωρίου (ταμπλέτες χλωρίνης) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό και 

την απολύμανση χώρων υγιεινής, όπως WC και κυρίως στις λεκάνες.

7. Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης.

Τα  προϊόντα  καθαρισμού  (απορρυπαντικά)  και  απολύμανσης  (απολυμαντικά)  να 

παρέχονται  στο  προσωπικό  του  συνεργείου  (καθαριστές)  στη  συσκευασία  και  με 

σύνθεση–  διάλυση  της  εταιρείας  παραγωγής  τους.  Για  την  διάλυση  των  παραπάνω 

προϊόντων απορρυπαντικών ή απολυμαντικών απόλυτα υπεύθυνος θα είναι ο ανάδοχος 

του έργου, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει την δυνατή διάλυση του κάθε προϊόντος. Τα 

προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τον 

αντίστοιχο δοσομετρητή. Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων προς χρήση 

των  προϊόντων  καθαρισμού  που  θα  κάνουν  οι  καθαριστές  να  είναι  σύμφωνα  με  τις 

οδηγίες  της  εταιρείας  παρασκευής  των  προϊόντων.  Τα  υγρά  απορρυπαντικά  και 

απολυμαντικά  στα  οποία  θα  έχει  γίνει  η  διάλυση  τους  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα 

μεταβιβάζονται ή θα φυλάσσονται σε άλλες συσκευασίες όπου δεν έχουν καμία σχέση με 

το αντίστοιχο προϊόν.

8. Υλικά – Τεχνική καθαριότητας.

Τα  σύνεργα  και  εργαλεία  καθαριότητας,  (καρότσια,  σετ  καθαριότητας,  ηλεκτρικές 

σκούπες, σκούπες αναρρόφησης υγρών, μηχανήματα πλυσίματος και παρκέ μεγάλων 

και κοινόχρηστων χώρων, κουβάδες, σφουγγαρόπανα, πανέτες, κλπ), χρησιμοποιούνται 

και  χορηγούνται  αποκλειστικά  και  μόνο  από τον  ανάδοχο.  Τα μηχανήματα  όπου  θα 

χρησιμοποιούνται  (μηχανές  πλυσίματος  –  παρκέ,  ηλεκτρικές  σκούπες)  θα  πρέπει  να 

είναι κατά το δυνατόν αθόρυβα. Ο ανάδοχος εγγυάται τη δυνατότητα υποστήριξης με 

επισκευές  και  ανταλλακτικά  σε  περίπτωση  βλάβης  των  μηχανημάτων  όπου  θα 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των παραπάνω χώρων. 
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Ο ανάδοχος  εγγυάται  την  καλή  λειτουργία  των  μηχανημάτων  και  των  υλικών  όπως 

επίσης και ότι το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιεί θα γνωρίζει την λειτουργία τους και 

τα προστατευτικά μέτρα που είναι απαραίτητα κατά την χρήση τους για την ασφάλεια 

των επισκεπτών.

9. Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί  κάδοι  σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για 

κοινόχρηστους χώρους WC και διαφορετικοί για τους άλλους χώρους.

10. Υγρό  ξεσκόνισμα θα  γίνεται  με  ξεσκονόπανα απορροφητικά  πανιά  καθαριότητας 

διαφορετικού  χρώματος  όπου  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  διάφορους  χώρους 

κάνοντας επιλογή ανάλογα με το χρώμα που έχει το συγκεκριμένο απορροφητικό πανί 

καθαριότητας. Το υγρό ξεσκόνισμα με το απορροφητικό πανί καθαριότητας θα γίνεται ως 

εξής: 

Το απορροφητικό πανί καθαριότητας εμβαπτίζεται σε καθαρό νερό του δικτύου, στύβεται 

καλά ώστε να μην στάζει και σύρεται πάνω στην επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να 

στεγνώνει  με  στεγνό  απορροφητικό  πανί  καθαριότητας.  Χρησιμοποιείται  υγρό 

απορρυπαντικό ή απολυμαντικό όπου είναι δυνατόν και επιτρέπεται στο συγκεκριμένο 

χώρο.  Τα  υγρά  ξεσκονόπανα  (απορροφητικά  πανιά  καθαριότητας)  πλένονται  και 

στεγνώνονται  ξεχωριστά από τις πανέτες στο πλυντήριο της αναδόχου εταιρείας έτσι 

ώστε να ενδείκνυται η χρήση τους την επόμενη ημέρα. 

11. Γάντια χονδρά κουζίνας απαραίτητα για το προσωπικό καθαριότητος όπου πλένει και 

καθαρίζει τις τουαλέτες, τα οποία θα πρέπει να φέρουν συγκεκριμένο χρώμα. Τα γάντια 

αυτά θα πλένονται απαραίτητα με υγρό απολυμαντικό κατά το τέλος των εργασιών και 

θα  στεγνώνονται  έως  την  επομένη  χρήση  τους.  Εάν  σε  περίπτωση  τα  γάντια  αυτά 

χρησιμοποιηθούν σε χώρο όπου είναι ιδιαίτερα ρυπαρός και ακάθαρτος θα πρέπει μετά 

το τέλος του καθαρισμού του χώρου να πλένονται με χλώριο. Γάντια χονδρά ειδικά για 

τους  εργάτες  μεταφοράς  απορριμμάτων  για  την  αποφυγή  μικροτραυματισμών  από 

αιχμηρά αντικείμενα.

12. Σακουλάκια μίας χρήσεως όπου τοποθετούνται στα καλαθάκια των κοινόχρηστων 

χώρων.  Θα πρέπει  να  τοποθετούνται  καθαρά και  αμεταχείριστα  οποιαδήποτε  στιγμή 

συλλέγονται τα απορρίμματα.

13. Η συλλογή απορριμμάτων θα γίνεται με σακούλες πλαστικές μαύρου χρώματος.

14. Σφουγγαράκια με σύρμα διαφορετικού χρώματος για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών 

– νιπτήρων και ειδών υγιεινής- έτσι ώστε να καθαρίζονται τα είδη υγιεινής να φεύγουν οι  

κιτρινίλες και οποιοιδήποτε άλλοι ρύποι έχουν συγκεντρωθεί σε αυτά.

15. Σημειώνεται ότι, τα γάντια, τα εργαλεία, τα μηχανήματα, πανέτες, σφουγγάρια κ.τ.λ. 

που  θα  χρησιμοποιούνται  σε  ακάθαρτα  μέρη  (  π.χ.  WC),  απαγορεύεται  να 

χρησιμοποιούνται, σε άλλους χώρους.

16. Ειδική σκάλα εργασίας επαγγελματικής χρήσης για χώρους καθαρισμού όπου δεν 

είναι εφικτός ο καθαρισμός τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
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17. Οι  πανέτες  απομάκρυνσης  σκόνης  χρησιμοποιούνται  για  την  συμπληρωματική 

καθαριότητα  διαδρόμων  και  πατωμάτων  γραφείων,  και  κοινόχρηστων  χώρων.  Οι 

πανέτες μπορούν να είναι βαμβακερές εμποτισμένες με υγρό χημικό απολυμαντικό. Η 

χρήση τους γίνεται ως εξής:

- Πάντοτε σύρονται κατά μήκους του χώρου δεν ανασηκώνονται από το έδαφος και ποτέ 

δεν  τινάζονται  τόσο  κατά  την  διάρκεια  καθαρισμού  όσο  και  στο  τέλος  τους  σε 

εσωτερικούς χώρους ή έξω από τα μπαλκόνια διότι τότε υπάρχει κίνδυνος διασποράς 

μικροοργανισμών. 

-  Είναι  απαραίτητο  οι  βαμβακερές –  νάιλον  πανέτες  να εμποτίζονται  συχνά με  υγρό 

διάλυμα καθαρισμού ή χημικό απολυμαντικό.

-  Κατά  το  τέλος  της  εργασίας  απομακρύνονται  από  τον  χώρο  και  πλένονται,  στην 

συνέχεια στεγνώνονται και φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο για την επόμενη χρήση.

18. Είδη  καθαριότητος,  καρότσια  διπλού  συστήματος  κλπ.  εξοπλισμός  καθαρισμού 

καθημερινά και μετά το τέλος των εργασιών, όλα τα είδη καθαρισμού όπως επίσης και τα 

καροτσάκια θα πρέπει να πλένονται,  να καθαρίζονται και να νοικοκυρεύονται από τα 

περιττά πράγματα όπου ίσως έχουν τοποθετηθεί.  Η εμφάνιση και ο καθαρισμός των 

παραπάνω ειδών καθαριότητος αλλά και κυρίως των καροτσιών είναι η συνέπεια της 

σωστής και απόλυτης καθαριότητος που τηρεί το συνεργείο στους χώρους του κτιρίου. 

Εάν  δεν  τηρούνται  οι  κανόνες  υγιεινής  στα  παραπάνω  είδη  με  ποιο  τρόπο  θα 

μπορέσουμε να επιτύχουμε τον σωστό καθαρισμό της υπηρεσίας και την μη διασπορά 

διαφόρων μικροοργανισμών. 

Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ωράριο Εργασίας: 

Το  ωράριο  εργασίας  των  εργαζομένων  θα  είναι  μέχρι  οχτάωρο  (πλήρης 

απασχόλησης)  ή μερικής απασχόλησης,  ανάλογο με τις ανάγκες καθαριότητας 

που προκύπτουν στον κάθε Δημοτικό χώρο. Η επιβλέπουσα υπηρεσία θα ορίζει 

τον αριθμό των ανθρωποωρών που απαιτούνται στην κάθε ημερομηνία και χώρο, 

έτσι  ώστε  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες  που  προκύπτουν  από  τις  αθλητικές 

εκδηλώσεις περιοδικά.

2. Βιβλίο παρουσιών και έλεγχος προσέλευσης προσωπικού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλίο επικοινωνίας, 

και  βιβλίο  καθαρισμού  των  χώρων  των  κτιρίων.  Το  προσωπικό  καθαριότητας  θα 

υποχρεούται να υπογράφει στο βιβλίο παρουσιών.

3. Αμφίεση του προσωπικού (φόρμες εργασίας). 

Η αμφίεση του προσωπικού θα βαρύνει οικονομικά αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

Όλο το προσωπικό καθαριότητας θα φορά συγκεκριμένες φόρμες εργασίας, οι οποίες θα 
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είναι ομοιόμορφες. Το προσωπικό υποχρεούται να διατηρεί την στολή εργασίας καθαρή. 

Το προσωπικό υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανή σημείο 

ειδική κονκάρδα στην οποία θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα 

εργασίας  (καθαρίστρια,  καθαριστής  κλπ)  και  λογότυπο  εταιρείας  και  επωνυμία  (το 

λογότυπο της εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται και στην στολή εργασίας).

4. Τήρηση  όρων  υγιεινής  &  ειδικών  όρων  για  την  καθαριότητα  των  δημοτικών 

αφοδευτηρίων. Ο κάθε χώρος εσωτερικός θα καθαρίζεται καθημερινά, με το προσωπικό 

όπου αναγράφει η σύμβαση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Συλλογή – αποκομιδή απορριμμάτων θα γίνεται καθημερινά.

6. Τα πατώματα θα πρέπει  να σκουπίζονται  με  υγρές πανέτες και  να συνεχίζεται  το 

καθάρισμα με σφουγγάρισμα υγρών απορρυπαντικών.  Στα WC όλων των χώρων θα 

χρησιμοποιούνται και απολυμαντικά (χλώριο). 

7. Οι κοινόχρηστες τουαλέτες, όπως επίσης και τα WC του προσωπικού, θα πρέπει να 

παραδίδονται  καθαρά  κάθε  μέρα  και  να  είναι  πάντα  εφοδιασμένα  με  χαρτί  υγείας, 

χειροπετσέτες, υγρό σαπούνι, σακουλάκι απορριμμάτων.

Ε) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η  δαπάνη  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  των  γυμναστηρίων  του  Δήμου  Χανίων 
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την με Κ.Α. 15-6279.001 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, έτους 2013.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός 
(1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Τα  εντάλματα  θα  εκδίδονται  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  παραλαβή  των 
δικαιολογητικών (χρόνος  που  απαιτείται  για  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών)  και  θα 
εξοφλούνται  30  μέρες  μετά  την  έκδοση  αυτών  εφόσον  δεν  θα  υπάρχουν  νομικά 
κολλήματα  και  αφού  γίνει  ο  προληπτικός  έλεγχος  από τον  επίτροπο  του  ελεγκτικού 
συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

Δεν προβλέπεται πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ). 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ανέρχεται  σε  ποσοστό  2%  επί  της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 460,90 ευρώ. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  εκδίδεται  με  βάση  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  15  της 
διακήρυξης.

Πριν ή κατά την  υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  μη συνυπολογιζόμενης  της  εκπτώσεως και  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  ήτοι  1.152,26 ευρώ. Η ισχύς της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας.
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ΣΤ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,51€ 

Συνολική  Μισθοδοσία  2  εργαζομένων  το  Μήνα  (Χωρίς  Επιδόματα  Εορτών  & 

Αδείας): 

(Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) 

= (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως 

και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο)

Συνολική  Μισθοδοσία  2  εργαζομένων  το  Μήνα  (Χωρίς  Επιδόματα  Εορτών  & 

Αδείας): 

= [2 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,51€ το ημερομίσθιο/ άτομο] 

= 1.474,44 € το μήνα

Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) 

= 17.693,28 €

Επιδόματα Εορτών & Αδείας: 

= [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + 

Επίδομα Αδείας)]

= [2 x [(25 ημερομίσθια x 33,51) + (15 ημερομίσθια x 33,51) + (13 ημερομίσθια x 33,51)]]

= [2 x [837,75 + 502,65 + 435,63]]

= 2 x 1.776,03 

= 3.552,06 €

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων 17.693,28

Επιδόματα Εορτών & Αδείας 3.552,06

Έξοδα απορρυπαντικών υλικών –  απολυμαντικών 1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23.045,34

ΦΠΑ 23% 5.300,42

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 28.345,76

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του 2013 κατά το ποσοστό που θα 

υλοποιηθεί μέχρι τέλους του 2013 και το υπόλοιπο που θα υλοποιηθεί το 2014 θα 

βαρύνει το ΄προϋπολογισμό του έτους 2014.

 Θεωρήθηκε
           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     Ο Διευθυντής  Περιβάλλοντος
                                                                                                   Πρασίνου & Καθαριότητα
    Σταύρος Κοπάσης
Επόπτης Καθαριότητας                                                        Χρήστος Γιακουμάκης 
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