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ME ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ / 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

(Νέες Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ),Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ),Φοιτητική Εστία 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ),Φοιτητική Εστία Αθηνών (ΦΕΑ),Δομή Αγίων Αναργύρων ,Κεντρικές 

Υπηρεσίες Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ, Φοιτητική Εστία Πάτρας ,Φοιτητική Εστία 

Καλαμάτας)» 

 
 Σχετικά με την Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ ισχύουν τα εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΦΕΠ   

                                                                                     ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ            

 

           Η παρούσα αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και αναλυτικές περιγραφές υποχρεώσεων του έργου 

<< καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών)  της Φοιτητικής Εστίας 

Πάτρας>>.  Οι εγκαταστάσεις της ΦΕΠ αναπτύσσονται στο Ριο (Α και Β ΦΕΠ)   και στο Κουκούλι (πρώην 

ΣΕΠ).     Η παρούσα δεν αφορά την καθαριότητα των εγκαταστάσεων μαγειρείου-εστιατορίου .       

 

            Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν Ημερήσια  και Μηνιαία καθαριότητα και θα έχουν σαν γενικό 
χαρακτηριστικό  και απαραίτητη προϋπόθεση  υλοποίησης  της σύμβασης, τη σωστή και υγιεινή 
διατήρηση και εμφάνιση των χώρων της ΦΕΠ ανά πάσα στιγμή, με τη συνεχή απασχόληση και παρουσία 
του απαραίτητου προσωπικού στους χώρους της ΦΕΠ, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της 
παρούσας .   

          Η καθαριότητα αφορά όλους ανεξαίρετα τους στεγασμένους χώρους της ΦΕΠ καθώς και τους 

περιβάλλοντες υπαίθριους χώρους.  

          Εντός των δωματίων των οικότροφων δεν θα γίνεται καθαριότητα, εκτός των περιπτώσεων 

προετοιμασίας των δωματίων για παράδοση σε οικότροφους ή σε φιλοξενίες που εκτιμάται σε 300 

δωμάτια για ένα έτος, καθώς και της πρώην οικίας Διευθυντή. 

         Επίσης η καθαριότητα του θεάτρου συνολικής επιφανείας 1.000 m² περίπου, θα γίνεται, σύμφωνα 

με σχετική εντολή της ΦΕΠ. Η καθαριότητα αυτή που εκτιμάται σε 50 φορές το έτος, περιλαμβάνει 

ιδιαίτερα επιμελημένη εργασία όλων των εσωτερικών χώρων του θεάτρου εκτός του προθαλάμου, που 

θα γίνεται εντός δύο ημερών από την εντολή της ΦΕΠ. Η ΦΕΠ έχει το δικαίωμα λογικής αυξομείωσης των 

ανωτέρω ποσοτήτων (δωματίων- θεάτρου). 

      

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ : 

      Όλοι οι εσωτερικοί χώροι, όλοι οι στεγασμένοι χώροι και όλος ο περιβάλλον χώρος της ΦΕΠ 

συνολικής επιφανείας οικοπέδου 92.000 τετρ. μέτρων , εκ των οποίων 85.000 τετρ. μέτρα αφορούν 

την Α και Β ΦΕΠ και 7.000 αφορούν την ΦΕΠ-Κουκούλι. 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  



1. Ο Ανάδοχος   θα συνεργάζεται  με τον Οικονομικό Υπόλογο για να έχει  ολοκληρωμένη εικόνα των 

υποχρεώσεων του προσωπικό του. 

2. Το προσωπικό του Αναδόχου επιτηρεί  και καθαρίζει  όλους τους χώρους , εσωτερικά και εξωτερικά 

της μονάδος.  

3. Απομακρύνουν τις τοιχοκολλήσεις από μέρη όπου δεν υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων των τοίχων, 

διαδρόμων κ.λ.π. 

4. Γνωρίζουν τους υπαλλήλους της μονάδας  και  συνεργάζονται μαζί τους όταν χρειαστεί, για να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. 

5. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  .  

6. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει τη καθαριότητα του κτιρίου και τη συντήρηση 

πρασίνου περιβάλλοντος χώρου , πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο, έμπειρο, και να διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό καθαριότητας για την ασφαλή καθαριότητα των κτιρίων. 

7. Να είναι κόσμιοι και ευπρεπείς. 

8. Το προσωπικό θα φέρει  στολή που θα τους  χορηγείται από τον ανάδοχο.   

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Γ 1.   Α΄και Β΄ΦΕΠ-ΡΙΟ 

1.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Καθημερινά θα καθαρίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια οι εξής χώροι: 

 Οι χώροι εισόδου-εξόδου του εστιατορίου επιφανείας 145 τ.μ. 

 Τα δύο συγκροτήματα τουαλετών θεάτρου που περιλαμβάνουν 6 W.C., 6 νιπτήρες και 3 ουρητήρια 
επιφανείας 50 τ.μ. 

 Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής του κτιρίου 1, επιφανείας 1.500 τ.μ. , οι χώροι 
ψυχαγωγίας και το αναγνωστήριο. 

 Το τηλεφωνείο-εποπτείο,  επιφανείας 15 τ.μ. και το αναγνωστήριο επιφ.60 τ.μ. 

 Ο χώρος υποδοχής του τηλεφωνείου επιφανείας 425 τ.μ. 

 Ο προθάλαμος του θεάτρου επιφανείας 126 τ.μ. 

 Ο κεντρικός διάδρομος εισόδου στη ΦΕΠ (Τηλεφωνείο) 152 τ.μ. 

 Η κεντρική είσοδος της ΦΕΠ (Εστιατόριο) επιφάνειας 300 τ.μ. 

 Ο κεντρικός διάδρομος εισόδου στη Β΄ ΦΕΠ επιφανείας 335 τ.μ. 

 Ο περιβάλλον χώρος βόρεια και δυτικά του εστιατορίου και του κτιρίου 1 συμπεριλαμβανόμενης της 
πλατείας  και του περιμετρικού της πλατείας δρόμου, καθώς και του δρόμου πρόσβασης στην ράμπα 
φορτοεκφόρτωσης . 

 Οι  διάδρομοι προσπέλασης των κτιρίων της Α και Β ΦΕΠ συνολικής επιφανείας 3.000τ.μ. καθώς και 
οι περιβάλλοντες των κτιρίων χώροι. 

 Οι χώροι των διαφόρων γραφείων της ΦΕΠ μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες( Α Γραφεία-Β Γραφεία-
Βιβλιοθήκη-Αίθουσες Συλλόγων Φοιτητών). Η εργασία αυτή θα εκτελείται κατά τις πρωινές ώρες με 
ειδικότερους όρους που θα καθοριστούν από την Δνση της ΦΕΠ ώστε να μην παρεμποδίζεται το 
υπηρεσιακό έργο. 

 Οι χώροι του Κολυμβητηρίου εκτός του μηχανοστασίου.( αφορά την πιθανή επαναλειτουργία των 
χώρων). 

 Ο χώρος του υπογείου της  Α ΦΕΠ (χώρος τεχνικών, χώρος υγιεινής και διάδρομοι εκτός χώρων ΜΤ) 
, του  Λεβητοστασίου της Β΄ ΦΕΠ συνολικής επιφανείας 850 τ.μ.  

 Ειδικότερα θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  στην επιμελημένη και άψογη καθαριότητα των εσωτερικών 
χώρων και των κοινοχρήστων χώρων  υγιεινής των κτιρίων κοιτώνων 8 συνολικά κτίρια (  Α-Β-Γ-Ζ-
Η-Θ-Ι). Όλοι αυτοί οι χώροι συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.  θα πλένονται και θα 
σφουγγαρίζονται δύο(2) φορές ημερησίως, μια φορά πρωί (από ώρα 7 μέχρι 8.30 ) και μια φορά 
μεσημέρι ( από ώρα 12.30  μέχρι λήξη βάρδιας  ), οι δε χώροι υγιεινής θα απολυμαίνονται 
καθημερινά με πλήρη προσοχή. Η διατήρηση  καθαριότητας  στα κτίρια διαμονής των οικοτρόφων 



σε άριστη ανά πάσα στιγμή κατάσταση , αποτελεί βασικό και κυρίαρχο αντικείμενο της παρούσας 
εργολαβίας.  

 

Η κάθε φάση της ημερήσιας (εργάσιμης ή μη) καθαριότητας θα περιλαμβάνει επιμελημένη καθαριότητα 

και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, καθαριότητα επίπλων, δοχείων απορριμμάτων, ειδών υγιεινής, 

πλακιδίων, καθρεπτών, με χρήση των κατάλληλων εγκεκριμένου τύπου ειδών, αρίστης ποιότητας σε 

επαρκή ποσότητα καθώς και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, σε τρόπο που να επιτυγχάνεται 

και να εξασφαλίζεται απόλυτα η αρίστη καθαριότητα και σωστή εμφάνιση των χώρων αυτών. Επίσης σε 

κάθε φάση καθαριότητας θα απομακρύνονται τα απορρίμματα τα οποία θα μεταφέρονται σε ειδικούς 

κάδους που διαθέτει η ΦΕΠ. 

Ακόμα θα καθαρίζονται οι οροφές από αράχνες κλπ και γενικά θα δίδεται φροντίδα για την εμφάνιση 

των χώρων σε αρίστη κατάσταση. 

2.ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Μια φορά το μήνα θα γίνεται πλύσιμο με τη χρήση κατάλληλων μέσων και των απαραίτητων 

υλικών όλων των υαλοπινάκων των εσωτερικών χώρων που αναφέρονται στην ημερήσια καθαριότητα. 

Το πλύσιμο των υαλοπινάκων θα γίνει και στις δύο όψεις και θα εξασφαλίζει την άψογη εμφάνισή τους. 

Έκτακτες περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται άμεσα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή, η καθαριότητα των 

υαλοπινάκων να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο χώρος των  λεβητοστασίων της Α΄ και της Β΄ ΦΕΠ,  θα 

καθαρίζονται επίσης  και με παρουσία αρμόδιου τεχνικού. 

Γ 2. ΦΕΠ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ 

                   Δύο φορές ημερησίως (πρωί και απόγευμα) θα καθαρίζονται με την 
μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια οι εξής  χώροι : 

 Οι χώροι εισόδου στην Εστία επιφανείας 400 τ.μ  

 Αίθουσα  ψυχαγωγίας  60 τ.μ 

 Δύο αίθουσες Η/Υ  37 και 9 τ.μ 

 Τέσσερα 4 συγκροτήματα τουαλετών που περιλαμβάνουν 16 W.C 16 νιπτήρες και 

16 ντούζ επιφάνειας 210  τ.μ. 

 Ένα συγκρότημα τουαλετών που περιλαμβάνει  24   wc  6       ντους   10  νιπτήρες και 

 4 πλυντήρια 

 Τρεις (3) κουζίνες συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 

 Τρεις (3) συσκευές κουζίνες και 4 ψύκτες νερού. 

 Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής των δύο κτιρίων με τους εσωτερικούς 

διαδρόμους επιφανείας 450 τ.μ. 

 Το τηλεφωνείο επιφανείας 6 τ.μ. 

 Δύο(2) γραφεία υπαλλήλων με δύο w.c (κατά τις εργάσιμες ημέρες) 20 τ.μ. έκαστο 

 Δύο (2)κλιμακοστάσια  

  
Μία φορά ημερησίως θα καθαρίζονται οι  εξής  χώροι: 

 Αίθουσα πίγκ-πόγκ 17 τ.μ. 



 Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής των δύο κτιρίων με τους 

εσωτερικούς διαδρόμους επιφανείας 450 τ.μ. 

 Το τηλεφωνείο επιφανείας 6 τ.μ. 

 Τρία (3) γραφεία υπαλλήλων με τρία w.c (κατά τις εργάσιμες ημέρες)60 

τ.μ. 

 Δύο (2)κλιμακοστάσια  

 Δύο  αίθρια 320 τ.μ.  

 

 

   ΜΗΝΙΑΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

Αντίστοιχα με την Α και Β ΦΕΠ. 

 

 

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Στην παρούσα  περιλαμβάνεται και η εργασία συλλογής και απομάκρυνσης, σε χώρο 

επιτρεπόμενο από τις αρχές, κάθε είδους ογκωδών αντικειμένων οικιακής χρήσης (ψυγεία, 

πλυντήρια,  κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, πάγκοι, κλπ). Τα ογκώδη  αυτά αντικείμενα θα 

υποδεικνύονται από τους αρμοδίους της ΦΕΠ και αφού καταγραφούν θα μεταφέρονται με 

κάθε προσοχή, με  ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και με κατάλληλα μέσα σε κατάλληλο-

νόμιμο χώρο ή σε χώρο της ΦΕΠ σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.. 

     Για την προσωρινή, μέχρι της οριστικής των μεταφοράς εκτός της ΦΕΠ των ογκωδών ή 

άλλων αδρανών αντικειμένων ,ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς κάδους  

προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς αδρανών υλικών ,  σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από την ΦΕΠ τόσο στο Ρίο όσο και στο Κουκούλι. 

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

Στην παρούσα περιλαμβάνονται κάθε είδους εργασίες κηπουρικής , συντήρησης πρασίνου 

και φροντίδας ,του περιβάλλοντος χώρου όλων των εγκαταστάσεων και των κτιρίων  της 

ΦΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων Δ και Ε. Επίσης 

συμπεριλαμβάνεται και ο περιβάλλον χώρος της ΦΕΠ-Κουκούλι συνολικής επιφανείας 7.000 

τετρ. μέτρων. Συγκεκριμένα θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση 

του πρασίνου και του καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων της ΦΕΠ.          

              Αναλυτικά οι εργασίες είναι :  

α) Κοπή δέντρων, κλάδεμα δέντρων – θάμνων – δενδρυλλίων, ελαφρύ ή βαθύ, δυο 

τουλάχιστον φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον φορές αν αυτό απαιτηθεί 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας. Μετά το κλάδεμα  ή την κοπή θα 

απομακρύνονται πλήρως όλα τα κομμένα κλαδιά από τη ΦΕΠ σε κατάλληλο χώρο. Ειδικά  η 

κοπή δέντρων ( σε ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων) θα γίνεται με κάθε προσοχή και  μετά 

από εντολή της ΦΕΠ και θα κλαδεύονται όλα τα δένδρα  που πιθανό να προκαλούν 

προβλήματα λειτουργικότητας ή ασφάλειας της ΦΕΠ , με χρήση ειδικού ανυψωτικού 

μηχανήματος και ειδικών γερανών  και λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, 
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εντός δέκα ημερών από τη σχετική υπόδειξη της ΦΕΠ.  Ιδιαίτερα τονίζεται ότι θα γίνει άμεσα  

πλήρης κλαδεμα σε υψος ανω των 4-5 μέτρων όλων των  μεγάλων δένδρων που δημιουργούν 

σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας κτιρίων και οικότροφων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

ΦΕΠ και σταδιακή κοπή-κλάδεμα όλων των υπολοίπων.  Το κλάδεμα των δένδρων αυτών θα 

γίνει το αργότερο εντός μηνός από την εγκατάσταση του Αναδόχου και στο προσφερόμενο 

αντίτιμο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προσωπικού και ειδικών μηχανημάτων 

( ανυψωτικά μεγάλου ύψους, φορτωτές κλπ. ) για την ασφαλή κοπή και μεταφορά των 

δένδρων αυτών , τόσο των αρχικών όσο και των υπολοίπων. 

β) Κοπή χόρτων, καθάρισμα χώρων, απομάκρυνση πευκοβελόνων, κοπή ζιζανίων με χέρια ή 

κόσα κλπ. Η εργασία αυτή θα εκτελείται καθημερινά  ώστε να διατηρούνται καθαροί οι χώροι 

και να μην υπάρχει βλάστηση ανταγωνιστική γύρω από τα φυτά και τα χόρτα να  μην είναι 

μεγαλύτερα των 10 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους. Όλα  τα κομμένα χόρτα θα 

απομακρύνονται πλήρως.  

γ) Συντήρηση χλοοτάπητα 

    Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται  με ειδική επαγγελματική χλοοκοπτική μηχανή που 

θα διαθέτει ο Ανάδοχος και τα προϊόντα  κουρέματος θα μεταφέρονται εκτός της ΦΕΠ. Το 

κούρεμα του χλοοτάπητα  θα γίνεται τρείς (3) φορές μηνιαίως για  τους μήνες Μάιο και 

Σεπτέμβριο, τέσσερις φορές για τους μήνες  Ιούνιο , Ιούλιο, Αύγουστο και από μια φορά τους 

άλλους μήνες του χρόνου. Επίσης δύο φορές ετησίως θα γίνεται κατάλληλη λίπανση, με 

υλικά του Αναδόχου ,εγκεκριμένου τύπου, του χλοοτάπητα πριν την άρδευσή του. Θα γίνεται 

βοτάνισμα του χλοοτάπητα για την αφαίρεση ακαλαίσθητων αυτοφυών ζιζανίων που θα 

αναπτυχθούν και κυρίως των πλατύφυλλων. Το βοτάνισμα θα γίνεται με τα χέρια δύο φορές 

τον χρόνο ή επιπλέον αν απαιτηθεί σύμφωνα με τις εντολές της ΦΕΠ. 

δ) Άρδευση 

    Τόσο τα φυτά όσο και ο χλοοτάπητας θα αρδεύονται επαρκώς ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες από τις υπάρχουσες υδραυλικές παροχές, με συντήρησή τους, υλικά και 

εξαρτήματα ευθύνης του Αναδόχου. Η  άρδευση του χλοοτάπητα θα πραγματοποιείται κατά 

τις πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα και με συχνότητα τέτοια που θα εξασφαλίζει 

την άρτια εμφάνισή του. 

    Ειδικά η   κηπουρική στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων Δ και Ε , αφορά βασικές 

εργασίες ( σημεία α. και β. του παρόντος άρθρου μόνο  ) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ειδικα χωματουργικά μηχανήματα με προσοχή , σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΦΕΠ. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  - ΓΕΝΙΚΑ 

  Στην παρούσα επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες:  

-μεταφοράς κρεβατιών ,στρωμάτων και λοιπών υλικών εξοπλισμού στους κοιτώνες ή στις 

αποθήκες της ΦΕΠ,  σύμφωνα με τις οδηγίες της ΦΕΠ. 
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-καθάρισμα σε τακτά χρονικά διαστήματα (το αργότερο  ανά δίμηνο) των δωμάτων 

(ταρατσών)  όλων των κτιρίων της ΦΕΠ και των στοών  καθώς και των υδρορροών των 

στεγών. Ειδικά , η  καθαριότητα των υδρορροών των στεγών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

και με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων. 

-μεταφορά από και προς τις αποθήκες και τους χώρους της ΦΕΠ, υλικών συντήρησης και  

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών υποβοήθησης του έργου της ΦΕΠ  .  

-Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης  την τοποθέτηση τόσο των πλαστικών σακουλών 
απορριμμάτων κάδων,   όσο και των χαρτιών υγείας. 

 

1. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (απορρυπαντικά καθαρισμού, σακούλες 

απορριμμάτων, υλικά απολύμανσης, υλικά καθαριότητας απορρυπαντικά καθαρισμού, 

σακούλες απορριμμάτων,  υγρό χεριών κλπ καθώς και τα χαρτιά υγείας και οι χειροπετσέτες 

) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα είναι εγκεκριμένου τύπου, αρίστης ποιότητας και θα 

τυγχάνουν της εγκρίσεως της Εστίας. Τα χαρτιά υγείας θα τοποθετούνται καθημερινά στις 

αντίστοιχες  χαρτοθήκες σε όλους τους χώρους υγιεινής   και θα αντικαθίστανται νωρίτερα 

σε περίπτωση κατανάλωσής  τους   από τους οικοτρόφους ή τους εργαζομένους. Οι 

χειροπετσέτες θα τοποθετούνται σε ειδικούς υποδοχείς  που θα προσκομίσει ο αναδοχος  

εντός των χώρων υγιεινής των γραφείων του προσωπικού της ΦΕΠ και θα εξασφαλίζεται  η 

επάρκεια τους. 

2. Η ΦΕΠ θα διαθέσει στον ανάδοχο έναν χώρο σε κάθε κτίριο για την αποθήκευση των 

διαφόρων ειδών ή την παραμονή του προσωπικού καθαριότητας καθώς επίσης και ένα χώρο 

αποθήκευσης στα κεντρικά  κτίρια. 

3. Το προσωπικό καθαριότητας και κηπουρικής  θα έχει την υποχρέωση της απολύτου 

διαφύλαξης των περιουσιακών  στοιχείων της Εστίας και θα ενημερώνει άμεσα για τις 

τυχούσες  βλάβες που θα εμφανίζονται στους διάφορους χώρους, ώστε να υπάρχει επαρκής 

και ικανοποιητική συντήρηση.  

4. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαθίσταται ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει 

εγγράφως τη Διεύθυνση της Εστίας  άμεσα. Έκτακτες περιπτώσεις εργασιών καθαριότητας 

που προκύπτουν από εργασίες συνήθους συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα. 

5. Όλες οι ανωτέρω εργασίες των φάσεων καθαριότητας θα εκτελούνται από ειδικευμένο 

προσωπικό το οποίο θα φοράει ειδικές στολές εργασίας. Οι στολές θα είναι ειδικού τύπου, 

κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση και θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό σε όλη 

τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην Εστία. Θα χορηγηθούν σε όλο ανεξαίρετα το 

προσωπικό του έργου, δύο πλήρεις στολές καινούργιες και κατάλληλα υποδήματα με την 

έναρξη των εργασιών της παρούσης. 

6. Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται από την ΦΕΠ με τρόπο 
που θα καθοριστεί αρμοδίως.  

7. Κατά τη λήξη του ωραρίου εργασίας το προσωπικό θα ελέγχει λεπτομερώς τους χώρους 

της Εστίας, για να διαπιστώνει ότι δεν παρέμειναν απορρίμματα και δεν αφέθηκαν ξένα 

αντικείμενα, που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 
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8. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη ΦΕΠ ( εξαιρετικά εκτεταμένες 

εγκαταστάσεις , ελεύθερη πρόσβαση στα κτίρια των οικοτρόφων πανταχόθεν, τέσσερα  

λεβητοστάσια μεγάλης ισχύος, δύο Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, Κολυμβητήριο, μεγάλοι 

Ψυκτικοί Θάλαμοι, εξαιρετικά μεγάλη δύναμη σιτιζόμενων στο εστιατόριο κλπ.)  το 

προσωπικό του Αναδόχου  θα είναι το  ίδιο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης ώστε να 

εξασφαλιστεί η επαρκής εκπαίδευσή του και η ικανοποιητική γνώση των πολύπλοκων 

εγκαταστάσεων της ΦΕΠ.  Ο Ανάδοχος θα μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον απο το 

προσωπικό  και πριν την λήξη της σύμβασης μόνο εφ όσο τεκμηριώσει πλήρως την 

προτεινόμενη αντικατάσταση και υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της ΦΕΠ.  

9.Το προσωπικό θα μισθοδοτείται , ασφαλίζεται και ελέγχεται πλήρως από τον Ανάδοχο, 

χωρίς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η Εστία να έχει  την παραμικρή ευθύνη για τα θέματα αυτά. 

10.Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ασφαλή απασχόληση του προσωπικού αυτού. Είναι δε υποχρεωμένος για την πιστή τήρηση 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών οι 

οποίες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 

Εθνική Συλλογική Σύμβαση, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.  

11.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου 1Ο.  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με 

την ανάδοχο εταιρεία. 

12.Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για την 

Κοινωνική Ασφάλιση και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι 

ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό.  

13.Για τη συνεννόηση και συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία θα ορισθεί από την ανάδοχο 

αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και εκτέλεσης των 

οδηγιών της σύμβασης που εναρμονίζεται με τους όρους της παρούσης. 

14.Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

έργου  από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορίζεται αρμοδίως, το οποίο  και θα υποβάλλεται   

στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-

Λογιστήριο . 

15.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής του έργου    τις εξοφλητικές αποδείξεις κάθε τέλος του μήνα και της ΑΠΔ με 

πληρωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ανεξάρτητα από την  ροή 

αποπληρωμής του έργου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

16.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων μέσω Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων ώστε να διευκολύνεται η επαλήθευσή των καταβολών. 

17. Για κάθε εργατική διαφορά που απορρέει μεταξύ του αναδόχου και των ατόμων που 

χρησιμοποιεί  στο χώρο της μονάδας αρμόδιος είναι αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. 

18. Την ευθύνη ελέγχου του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και 

της Τεχνικής Προδιαγραφής θα έχει η επιτροπή παραλαβής και ο Οικονομικός Υπόλογος . 



8 

 

Στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν αναφέρεται 

προηγουμένως πλην όμως, κρίνεται απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εμφάνιση των 

χώρων. 

 

Ζ. ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

      Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να επαρκεί για την άψογη υλοποίηση των 

απαιτήσεων της παρούσης αλλά και των ισχυόντων κανόνων περί υγιεινής και ασφαλούς 

εμφάνισης των χώρων. Ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων σε καθημερινή 

βάση, καθορίζεται έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως η άψογη εκτέλεση των εργασιών της 

παρούσης.  

   Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων καθορίζεται σε  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  (14) άτομα για τις 

εργασίες καθαριότητας και σε ΤΕΣΣΕΡΑ   (4) άτομα για εργασίες κηπουρικής και τις λοιπές 

αναφερόμενες  εργασίες.  

Αναλυτικά : 

1.  Α και Β ΦΕΠ 

 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ : ΕΝΤΕΚΑ (11) άτομα για εργασίες  καθαριότητας και  ΤΡΙΑ  

(3) άτομα για εργασίες κηπουρικής και τις λοιπές αναφερόμενες  εργασίες.  

 Σ/Κ και ΑΡΓΙΕΣ: ΕΠΤΑ (7) άτομα για εργασίες  καθαριότητας 

 Ωράριο εργασίας : από ώρα 07:00 μέχρι 15:00 εκτός ενός (1) ατόμου στις 

εργασίες καθαριότητας που θα απασχολείται από ώρα 14:00 μέχρι 22:00 

καθημερινά όλες τις ημέρες.  

 

2. ΦΕΠ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ 

 ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΗΜΕΡΕΣ : ΤΡΙΑ  (3) άτομα για εργασίες  καθαριότητας 

 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: ΕΝΑ  (1) άτομο  για εργασίες κηπουρικής και τις 

λοιπές αναφερόμενες  εργασίες.  

 Ωραριο εργασίας : από ώρα 07:00 μέχρι 15:00 εκτός ενός (1) ατόμου στις 

εργασίες καθαριότητας που θα απασχολείται από ώρα 14:00 μέχρι 22:00 

καθημερινά όλες τις ημέρες 

        Το ανωτέρω ωράριο, για όλες τις κατηγορίες εργασιών, μπορεί να τροποποιείται μετά 

από σχετικές εντολές της ΦΕΠ ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα η υπηρεσία, τηρουμένων 

πάντοτε των αναφερόμενων ωρών απασχόλησης. 

        Οι ακριβείς συνθήκες απασχόλησης και το αντικείμενο κάθε ατόμου θα καθοριστεί σε 

συνεργασία με τη Φ.Ε.Π. 

 

. 
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         Το απασχολούμενο προσωπικό θα ελέγχεται πλήρως από την ΦΕΠ ως προς την τήρηση 

του προβλεπόμενου ωραρίου και των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 

παρούσα.  

         Για την συνεννόηση και συνεργασία με την ΦΕΠ θα ορισθεί από τον ανάδοχο αρμόδιος 

ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και εκτέλεσης των οδηγιών της 

ΦΕΠ, που θα εναρμονίζονται με τους όρους της παρούσης και ο οποίος θα παρίσταται σε 

καθημερινή βάση στην ΦΕΠ, συνεργαζόμενος με τους αρμόδιους υπάλληλους της ΦΕΠ. 

          Ο αρμόδιος δεν θα ανήκει στο προσωπικό καθαριότητας που αναφέρεται στην 

παρούσα. 

Η καθαριότητα αφορά όλους τους μήνες του χρόνου αλλά θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η μείωση της έντασης κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα και των μηνών 

Ιουλίου-Αυγούστου, λόγω απουσίας των περισσοτέρων οικότροφων και της διακοπής της 

λειτουργίας του εστιατορίου.  

Η όποια  μείωση, θα έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την άρτια διατήρηση της 

καθαριότητας των χώρων και θα πρέπει να συνυπολογισθεί κατά την σύνταξη της 

οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό καθαριότητας και κηπουρικής  

κατά τους μήνες αυτούς δεν θα είναι λιγότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό 

απασχολουμένων κατά τα Σ/Κ και τις Αργίες όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π. & Δ.Μ. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              


