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ΤΗΛ: 210-8841841  -FAX: 210-8225776 

ΑΦΜ:090068550   - Δ.Ο.Υ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 
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Αθήνα,    12/5/21  

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 210-8258808-809 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ:   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  &  ΚΟΙΝΟΧ. ΧΩΡΩΝ  Ο.Χ.Ε.   

ΕΤΟΥΣ  2021-2022   (CPV: 90919200-4) 

Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών τακτικού 
καθαρισμού των γραφείων της  , 450 τ.μ. περίπου. 

Η  προμήθεια  θα  εκτελεσθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ,  ν.4412/16. 

Η   τεχνική  μελέτη που αφορά  στην παραπάνω προμήθεια και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης πρόσκλησης,  είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ,  www.handball.org.gr 

H δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 
ποσό   των   : 10.450, 00€ πλέον ΦΠΑ 24% , μέχρι  31/12/2022. 

Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει τμηματικά από τον τακτικό 
προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας  . 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί   την  : ΤΡΙΤΗ   18/5/21  ΚΑΙ  ΏΡΑ : 
11:00 στα γραφεία της  ΟΧΕ. 

Οι  προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της   ΟΧΕ μέχρι  
την  ΔΕΥΤΕΡΑ 17/5/21    και ώρα:13:00 . 

Οι  προσφέροντες για να μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό , 
θα πρέπει   μαζί με την προσφορά τους , να καταθέσουν  φορολογική , 
ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  ΟΧΕ 

http://www.handball.org.gr/


ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

ΘΕΜΑ:   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Χ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

1. Διάθεση από την εταιρεία  ενός (1) ατόμου , από Δευτέρα  έως  Παρασκευή  για 

τον καθαρισμό  του    χώρου γραφείων της Ο.Χ.Ε., 450τ.μ. περίπου . Ο υπάλληλος θα 

πρέπει να είναι καθ’ όλα νόμιμος , από την εταιρεία, σε ότι αφορά  την μισθοδοσία 

και τις ασφαλιστικές καλύψεις. 

Η  εταιρεία  πρέπει να εγγυάται  για το   ήθος και τη   συνεργασία του προσωπικού 

της. 

2. Τα   υλικά  καθαρισμού επιβαρύνουν την εταιρεία  καθαρισμού.  Θα  πρέπει να 

είναι οικολογικά , χαμηλού PH, αναγνωρισμένων εταιρειών , με όλες τις 

πιστοποιήσεις ΙSO , που προβλέπει η ευρωπαϊκή  νομοθεσία. 

 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α.  ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

1. Άδειασμα των δοχείων αχρήστων και των καταστροφέων εγγράφων και 
τοποθέτηση σε αυτά νέας πλαστικής σακούλας (πλύσιμο αν χρειαστεί). 
2. Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων ( όπου υπάρχουν). 
3. Λεπτομερής καθαρισμός χώρου υποδοχής (reception). 
4. Καθάρισμα των επίπλων (γραφείων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών, κλπ) με 
απορροφητικό ύφασμα, σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 
5. Καθαρισμός στα πόδια από τις καρέκλες, πολυθρόνες και τα τραπέζια. 
6. Καθάρισμα των λεκέδων από τις πόρτες, τα διαχωριστικά τζάμια και τα πλαίσια 
αυτών. 
7. Καθάρισμα τηλεφωνικών συσκευών και των οθονών των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (πλαστικά μέρη). 
8. Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών περιλαμβανομένων και των τυχόν 
πινάκων. 
9. Καθαρισμός πάγκων και χώρων ανάμεσα στα μηχανήματα (φωτοαντιγραφικά, 
fax, εκτυπωτές, κλπ). 
10. Ξεσκόνισμα των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, 
σωμάτων κλιματισμού, καλοριφέρ και εσωτερικών περβαζιών, παραθύρων. 
11. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων. 

12. Καθαρισμός τζαμιών στις πόρτες εισόδων. 

13. Καθαρισμός του εξωτερικού χώρου της εισόδου. 

14. Συγκέντρωση σκουπιδιών σε σακούλες δεμένες και μεταφορά τους στους 
υποδεικνυόμενους χώρους. 

 

 

 



Β. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

1. Πλύσιμο όλων των ποτηριών, κούπες κ.λ.π. 
2. Καθαρισμός ηλεκ. Συσκευών. 
3. Καθαρισμός πάγκου, ντουλαπιών. 
4. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων. 
5. Απόψυξη ψυγείων (ανά εξάμηνο). 

 

Γ.  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

1. Καθάρισμα νιπτήρων και βρυσών. 
2. Καθάρισμα καθρεπτών με σπρέι. 
3. Καθάρισμα μέσα και έξω της λεκάνης τουαλετών και απολύμανση με χρήση 
ειδικού απολυμαντικού     υγρού. 
4. Σκούπισμα του πατώματος των τουαλετών και σφουγγάρισμα με ειδικό υγρό. 
5. Αλλαγή χαρτί υγείας, και κρεμοσάπουνο. 

 

Δ. ΑΝΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟ 

1. Καθάρισμα αραχνών από ψηλά μέρη και γωνίες. 
2. Ξεσκόνισμα πινάκων, κάδρων. 
3. Ξεσκόνισμα του πάνω μέρους ντουλαπών, ραφιών κ.τλ. 
4. Απολύμανση τηλεφώνων με οινόπνευμα. 
5. Γενικός καθαρισμός όλων των WC. 
6. Καθαρισμός στιγμάτων από τους τοίχους. 

 
Ε. ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
1. Καθαρισμός των υαλοπινάκων και διαχωριστικών εσωτερικά-εξωτερικά 

 

ΣΤ. ΕΤΗΣΙΑ 

1. Ετήσιος γενικός καθαρισμός όλων των χώρων. 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  Ο.Χ.Ε. 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα –υπογραφή) 


