
o Τεχνική Προδιαγραφή                     

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ειδικότερα το κτίριο κατανέμεται ως εξής: 

α/α Περιγραφή     Τετραγωνικά 

μέτρα  

Δραστηριότητα 

1 Ισόγειο  984  

2 1ος όροφος κεντρικού κτιρίου 280  

3 1ο υπόγειο κεντρικού κτιρίου 

 

915  

4 2ο υπόγειο κεντρικού κτιρίου  

(λεβητοστάσιο, στούντιο, χώρος 

κολυμβητηρίου) 

935  

5 Α΄ πτέρυγα (κοινόχρηστοι χώροι) 445  

6 Β΄ πτέρυγα (κοινόχρηστοι χώροι) 322  

7 Γ΄ πτέρυγα (κοινόχρηστοι χώροι) 597  

8 Δ΄ πτέρυγα (κοινόχρηστοι χώροι) 596  

9 Εξωτερικός περιβάλλον χώρος 

(συμπεριλαμβάνεται και η μπροστινή 

πλακόστρωτη αυλή) 

7.900  

10 Τζαμαρίες – τζάμια (σε κοινόχρηστους 

χώρους) 

1.000  

11 Εσωτερικές μαρμάρινες επιφάνειες (για 

λουστράρισμα) 

1.940  

    

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: 

1. Ισόγειο : είσοδος και κυρίως διάδρομος, κυλικείο, χώρος κινηματογράφου, 

θυρωρείο, χώρος Η/Υ, διάδρομος Α΄ - Β΄ πτερύγων, διάδρομος Γ΄ - Δ΄ πτερύγων, 

κλιμακοστάσια που οδηγούν στον 1ο όροφο και στο υπόγειο. 

2. 1ος όροφος κεντρικού κτιρίου: γραφεία και wc γραφείων. 

3. 1ο υπόγειο κεντρικού κτιρίου: εστιατόριο, διάδρομος, wc μαγειρείου, wc 

εστιατορίου, χώρος πλυντηρίων ρούχων.  



4. 2ο υπόγειο κεντρικού κτιρίου: λεβητοστάσιο, χώρος κολυμβητηρίου, στούντιο 

οικοτρόφων, κλιμακοστάσιο. 

5. Α΄ πτέρυγα (5 όροφοι): κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, wc, 

ανελκυστήρας, αποθήκες. 

6. Β΄ πτέρυγα 5 όροφοι): κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, wc, 

ανελκυστήρας, αποθήκες.  

7. Γ΄ πτέρυγα (5 όροφοι) : κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, wc, 

ανελκυστήρας, αποθήκες, αναγνωστήριο, γυμναστήριο, χώρος αποκομιδής 

απορριμμάτων - γκαράζ. 

8. Δ΄ πτέρυγα (5 όροφοι) : κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, wc, 

ανελκυστήρας, αποθήκες. 

9. Εξωτερικός περιβάλλον χώρος : μπροστινή πλακόστρωτη αυλή και όλος ο 

περιβάλλον χώρος γύρω από τα κτίρια της ΦΕ Ιωαννίνων. 

10. Τζαμαρίες – τζάμια : όπου υπάρχει κοινόχρηστο τζάμι ή τζαμαρία στα κτίρια της ΦΕ 

Ιωαννίνων (όχι τζάμι που βρίσκεται στα δωμάτια των οικοτρόφων). 

11.  Εσωτερικές μαρμάρινες επιφάνειες : εστιατόριο, διάδρομοι, χώρος 

κινηματογράφου, κυλικείο. 

    

    

    

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι καθαριστές/στριες θα συνεργάζονται με τον Οικονομικά Υπεύθυνο της ΦΕ 

Ιωαννίνων για να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεων τους. 

2. Επιτηρούν και καθαρίζουν όλους τους χώρους, εσωτερικά και εξωτερικά της ΦΕ 

Ιωαννίνων.  

3. Απομακρύνουν τις τοιχοκολλήσεις από μέρη όπου δεν υπάρχει πίνακας 

ανακοινώσεων των τοίχων, διαδρόμων κλπ 

4. Γνωρίζουν τους υπαλλήλους της ΦΕ Ιωαννίνων 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 και με τουλάχιστον μία τριετία (3) προϋπηρεσία. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου, πρέπει 

να είναι άριστα εκπαιδευμένο, έμπειρο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

καθαριότητας για την ασφαλή καθαριότητα των κτιρίων. 

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

8. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται εργασίες κηπουρικής – 

συντήρησης πρασίνου και περιβάλλοντος χώρου.   



 Δύο φορές τον χρόνο (μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου) ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί 

αποψίλωση των χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο και κλάδεμα ή κόψιμο των δέντρων που 

θα του υποδειχθούν από τον Οικονομικά Υπεύθυνο της ΦΕ Ιωαννίνων. 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ημερήσιος καθαρισμός  

Ημερήσια θα καθαρίζονται οι εξής χώροι : γραφεία διοίκησης, κλιμακοστάσιο προς γραφεία 

διοίκησης, είσοδος και κυρίως διάδρομος, κλιμακοστάσιο προς εστιατόριο, όλοι οι χώροι 

υγιεινής WC, διάδρομος Α΄ - Β΄ πτερύγων, διάδρομος Γ΄ - Δ΄ πτερύγων, χώρος αποκομιδής 

απορριμμάτων – γκαράζ, χώρος πλυντηρίων ρούχων και αίθουσα εστιατορίου. 

Συγκεκριμένα θα πλένονται με νερό και απορρυπαντικά και θα σφουγγαρίζονται μία (1) 

φορά και θα καθαρίζονται δύο (2) φορές όλοι οι χώροι WC, θα απολυμαίνονται δε επίσης 

καθημερινά. 

Η αίθουσα εστιατορίου θα καθαρίζεται μία (1) φορά την ημέρα και τα τραπέζια δύο φορές 

ημερησίως (πρωί - μεσημέρι). 

Στην ημερήσια καθαριότητα περιλαμβάνεται η καθαριότητα των δαπέδων (σκούπισμα - 

σφουγγάρισμα), επίπλων, γραφείων, ντουλαπών, αρχειοθηκών,  ειδών υγιεινής (ντουζιέρες, 

νιπτήρες, καθρέπτες, λεκάνες και εταζιέρες), πλακιδίων, μάζεμα απορριμμάτων σε ειδικές 

σακούλες και μεταφορά τους στο χώρο τοποθέτησης απορριμμάτων της Εστίας. 

Ο χώρος αποκομιδής των απορριμμάτων (μετά την αποκομιδή των σκουπιδιών από το 

αυτοκίνητο της Δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας), επιπλέον των ανωτέρω, θα πλένεται 

με νερό και απορρυπαντικά και θα απολυμαίνεται. 

Καθαρισμός κάθε δεύτερη μέρα  

Κάθε δεύτερη ημέρα θα καθαρίζονται οι εξής χώροι : χώρος κινηματογράφου, κυλικείο, 

θυρωρείο, χώρος Η/Υ, διάδρομοι, κλιμακοστάσια πτερύγων, αναγνωστήριο, γυμναστήριο, 

ανελκυστήρες και μπροστινή πλακόστρωτη αυλή. Το καθάρισμα περιλαμβάνει σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα δαπέδων, κλιμακοστασίων, καμπίνων ανελκυστήρων, καθαρισμό επίπλων, 

ψυκτών, μάζεμα απορριμμάτων σε ειδικές σακούλες και μεταφορά τους στο χώρο 

τοποθέτησης απορριμμάτων της Εστίας, 

Στην μπροστινή πλακόστρωτη αυλή μετά το σκούπισμα θα γίνεται πλύσιμο με νερό δύο (2) 

φορές την εβδομάδα. Κάθε μήνα θα αφαιρούνται οι σχάρες του καναλιού συλλογής 

ομβρίων και θα καθαρίζεται και το κανάλι από όλα τα αντικείμενα που τυχόν έχουν 

περάσει σ’ αυτό. 

Καθαρισμός εβδομαδιαίος  

Εβδομαδιαία θα καθαρίζονται το στούντιο οικοτρόφων, οι αποθήκες και ο ευρύτερα 

εξωτερικός περιβάλλον χώρος της Εστίας.  

Ειδικά στο στούντιο οικοτρόφων και στις αποθήκες ο καθαρισμός συνίσταται στο μάζεμα 

των σκουπιδιών και σφουγγάρισμα των δαπέδων, κλιμακοστασίων, τοποθέτησης των 

απορριμμάτων σε ειδικές σακούλες και μεταφορά τους στο χώρο τοποθέτησης 

απορριμμάτων της Εστίας.  



Ο καθαρισμός στον ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον αίθριο χώρο της Εστίας περιλαμβάνει 

τη συλλογή σκουπιδιών και αχρήστων αντικειμένων και μεταφορά τους στο χώρο 

εναποθέσεως απορριμμάτων της Εστίας. 

Καθαρισμός ανά τετράμηνο  

Ανά τετράμηνο θα καθαρίζονται όλοι οι υαλοπίνακες και τα κουφώματα αυτών, με τη 

χρήση κατάλληλων μέσων και υλικών (καθαρισμός υαλοπινάκων και στις δύο όψεις). 

Επίσης προβλέπεται πλύσιμο με νερό των τσιμεντοστρώσεων και πλακοστρώσεων που 

βρίσκονται περιμετρικά της Εστίας (εκτός της μπροστινής αυλής που προβλέπεται κάθε 2η 

ημέρα). 

Καθαρισμός ανά εξάμηνο  

Ανά εξάμηνο θα καθαρίζονται οι χώροι  λεβητοστασίου και κολυμβητηρίου (το οποίο δεν 

λειτουργεί). Ο καθαρισμός συνίσταται στο σκούπισμα, σφουγγάρισμα,  πλύσιμο των 

δαπέδων, τοποθέτησης των απορριμμάτων σε ειδικές σακούλες και μεταφορά αυτών στο 

χώρο απορριμμάτων της Εστίας. 

 

 Καθαρισμός περιστασιακά  

Στα δωμάτια οικοτρόφων θα γίνεται καθαρισμός όταν προκύψει, δηλαδή  μετά την 

αποχώρηση των οικοτρόφων (παράδοση δωματίου), ή όταν πραγματοποιούνται επισκευές 

όπως βάψιμο κ.λ.π. Στους χώρους αυτούς θα γίνεται καθαρισμός, σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα, μεταφορά άχρηστων ειδών στο χώρο απορριμμάτων κ.λ.π.  

 Λουστράρισμα ανά εξάμηνο  

Προβλέπεται να γίνεται λουστράρισμα όλων των εσωτερικών χώρων που είναι στρωμένοι 

με μάρμαρο, με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μηχανημάτων. 

Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Καθαρισμός των χώρων υγιεινής με απολυμαντικά απορρυπαντικά των ειδών υγιεινής, των 

πλακιδίων, των θυρών, των βρυσών και των δαπέδων τους. Άδειασμα καλαθιών, άχρηστων 

και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών σε καθημερινή βάση.  

Ε. 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. Τα 

ογκώδη αυτά αντικείμενα θα υποδεικνύονται από τον Οικονομικό Υπεύθυνο της ΦΕ 

Ιωαννίνων.     

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Γ Ε Ν Ι Κ Α 

1. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (απορρυπαντικά καθαρισμού - σακούλες  

απορριμμάτων, υλικά απολύμανσης, καθώς και τα χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, υγρό 

χεριών κλπ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα είναι εγκεκριμένου τύπου, αρίστης 

ποιότητας, σε επαρκή ποσότητα και θα τυγχάνουν της έγκρισης της ΦΕ Ιωαννίνων. Σε 

συνδυασμό και με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού όλοι οι προαναφερόμενοι 

χώροι προς καθαρισμό, θα έχουν άριστη καθαριότητα - απολύμανση (ειδικά οι χώροι 



των WC) καθώς επίσης και άριστη εμφάνιση. Οι τοπικοί λεκέδες θα καθαρίζονται με 

σφουγγάρισμα και οι οροφές θα καθαρίζονται από αράχνες. 

2. Η ΦΕ Ιωαννίνων θα διαθέτει στον ανάδοχο έναν χώρο στο κτίριο για την αποθήκευση 

των διαφόρων ειδών ή την παραμονή του προσωπικού καθαριότητας. 

3. Το προσωπικό καθαριότητας θα έχει την υποχρέωση της απολύτου διαφύλαξης των 

περιουσιακών στοιχείων της Εστίας και θα ενημερώνει άμεσα για τις τυχόν 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 ενημερώσει 

εγγράφως τη Διεύθυνση της Εστίας άμεσα. Έκτακτες περιπτώσεις εργασιών 

καθαριότητας που προκύπτουν από εργασίες συνήθους συντήρησης 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα. Στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν αναφέρεται προηγουμένως πλην όμως, κρίνεται 

απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εμφάνιση των χώρων. 

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. Το προσωπικό του ανάδοχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε ειδικό 

βιβλίο που θα τηρείται και θα ελέγχεται από τη γραμματεία της ΦΕ Ιωαννίνων. Ο 

έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται από την μονάδα.  

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

της Εστίας, για να διαπιστώσει ότι δεν παρέμειναν απορρίμματα και δεν αφέθηκαν 

ξένα αντικείμενα, που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει για πιθανή αντικατάσταση του προσωπικού 

για τη συνέχιση της καθαριότητας των χώρων. Επίσης, μετά την αποχώρηση όλων των 

υπαλλήλων από το κτίριο, πρέπει να επιθεωρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του 

κτιρίου που καθαρίζει. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στη Γραμματεία την αναγγελία έναρξης 

εργασίας στον ΟΑΕΔ και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την επιθεώρηση 

εργασίας του μηνιαίου προγράμματος. 

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει εκτός από τα υλικά καθαρισμού να προμηθεύει τους χώρους 

υγιεινής της Φοιτητικής Εστίας καθ΄ όλο το 24ωρο με τα ακόλουθα υλικά: 

Α) χαρτί υγείας 

Β) ρολό χειροπετσέτα 

Γ) υγρό κρεμοσάπουνο 

Η δαπάνη των ανωτέρω υλικών θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 



Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι σε εφταήμερη βάση από Δευτέρα έως και Κυριακή 

Ωράριο Εργασίας   

Α) Πρωινή εργασία : από 7.00 έως 12.00 (4) άτομα   

Β) Απογευματινή εργασία: από 16.00 έως 19.00 (2) άτομα 

Τα 15νθήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα η πρωινή βάρδια θα έχει ωράριο από 07.00 έως 

11.00 και δεν απασχολείται η απογευματινή βάρδια. 

 

o ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 40 % 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 25 % 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35 % 

Β.1 Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία προσωπικού 15 % 

Β.2 Διαδικασίες Διοίκησης κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 20 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 

Η μεθοδολογία υλοποίησης προσδιορίζεται από την ορθότητα της αντίληψης του 

προσφέροντα για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. Απαιτείται αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να τα προσεγγίσει. Ο 

προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τις επιλογές του και να παραθέσει  

τεκμηριωμένα τις μεθόδους που θα ακολουθήσει για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 Στην κατανόηση  των απαιτήσεων του αντικειμένου της σύμβασης.  

 Στην επιτυχή επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης και στη διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυση τους. 

 Στην επαρκή ανάλυση και εξειδίκευση της καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής της. 

 Στον αποτελεσματικό προσδιορισμό – τεκμηρίωση των παραγόντων επιτυχίας και 

εναλλακτικούς τρόπους διασφάλισης. 

 Στην ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου σε ενότητες εργασιών 

 Κάλυψη έκτακτων περιστατικών 



Κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να 

προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση του Έργου 

Ο προσφέρων πρέπει να παρουσιάσει τεκμηριωμένες διαδικασίες – οδηγίες – σχεδιασμό για 

τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ασφάλεια και υγιεινή 

των εργαζομένων, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών. Τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να είναι συμβατά με τα 

διεθνή  συστήματα προτύπων και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της παρούσας 

σύμβασης. Εγχειρίδια, οδηγίες, διαδικασίες που είναι γενικές και μη προσαρμοσμένες στην 

παρούσα σύμβαση θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά 

Β.1 Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία προσωπικού 

Ο προσφέρων υποβάλλει στοιχεία που παραπέμπουν : 

 Στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της ομάδας στην οποία θα ανατεθεί να 

εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο.  

 Το πλήθος των εργαζομένων που θα απασχοληθούν 

 Την εμπειρία, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εργαζομένων 

 Κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή 

να προτείνει κατά την κρίση του με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των 

ζητούμενων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Σ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ. 

 

Β.2 Διαδικασίες Διοίκησης 

Ο προσφέρων πρέπει να παραθέσει στοιχεία σχετικά : 

 με το μοντέλο οργάνωσης της παροχής του συμβατικού αντικειμένου,  

 το οργανόγραμμα με έμφαση στην επάρκεια και σαφήνεια στην κατανομή 

αρμοδιοτήτων της ομάδας εκτέλεσης.  

 τον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή 

να προτείνει κατά την κρίση του. 

 

o ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 Να αποδεικνύει ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις είναι τουλάχιστον ίσος με το 200 % του ποσού του 



προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν πρέπει να εμφανίζει φορολογικές ζημίες κατά τις τρεις 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εκτέλεση 3 παρόμοιων συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία (2015-2016-2017). Ως 

παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται με αντικείμενο «Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων», χρονικής διάρκειας αντίστοιχης με την παρούσα δίχως να λογίζονται 

πιθανές παρατάσεις και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 100 % της παρούσας πλέον 

Φ.Π.Α.. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την Υγιεινή και ασφάλεια 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  OHSAS 18001. 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  ISO 14001. 

 Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά (1,2,3) πρέπει να είναι στο θεματικό πεδίο των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας. 

 


