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Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 
Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
Σχολή Φλώρινας 
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα 

  

  

  

  

Διακήρυξη        : ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016 ΔΑΝΠ - 01 

  
Τίτλος Παροχής 

Υπηρεσίας        : 

 

Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. 
  
  

  
  

  
  
  

Διακήρυξη  

Τεχνική Περιγραφή  
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Τεχνική Περιγραφή 
 

 

 

1. Περιγραφή χώρων συνολικού εμβαδού 2000 τ.μ. 
Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου του ΔΕΔΔΗΕ/ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο 3ο χιλ 

Φλώρινας-Νίκης  όπου στεγάζονται τα γραφεία, οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 
εργαστήρια της Σχολής. 
 

1.1. Ισόγειο 
Το ισόγειο περιλαμβάνει την είσοδο, χώρο διαλείμματος, κυλικείο, εργαστήρια, 

αίθουσες διδασκαλίας, WC ανδρών και γυναικών, αποθήκες, λεβητοστάσιο, 
διαδρόμους, κλπ, συνολικής επιφάνειας 1400 τμ. 
 

1.2. Όροφος 
Ο όροφος περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, βιβλιοθήκη, διαδρόμους, 

κλιμακοστάσιο, WC, κλπ, συνολικής επιφάνειας 450 τμ. 
 
1.3. Εργαστήρια εκτός βασικού κτιρίου, στον αύλιο χώρο 

Περιλαμβάνονται εργαστηριακές αίθουσες Μηχανολογίας, Εναερίων δικτύων, κλπ, 
συνολικής επιφάνειας 150 τμ. 

 
 

2. Ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό 
Θα απασχολούνται καθημερινά δυο εργαζόμενοι με έξι ανθρωποώρες συνολική 
απασχόληση (από τις 12:00 έως 15:00), εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών. 

 
 

3. Εργαλεία 
 

Ηλεκτρική σκούπα, κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες, απλές σκούπες για 
εσωτερικούς χώρους, σκληρές για εξωτερικούς χώρους, φαράσια, σκάλες, 
μικροεργαλεία καθαρισμού, πανιά κάθε είδους, σφουγγάρια κλπ, θα παρέχονται 

από τη Σχολή Φλώρινας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. ειδικές 

σκούπες καθισμάτων κλπ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
παρούσας τεχνικής περιγραφής για την ποιοτικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση 
της υπηρεσίας του. 

 
 

4. Αναλώσιμα υλικά καθαρισμού 
 

Ρολά χάρτου, σακούλες, υγρά καθαρισμού κλπ, θα παρέχονται από τη Σχολή 
Φλώρινας. 
 

 

5. Περιγραφή και συχνότητα καθαρισμών 
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5.1. Απαράβατοι κανόνες καθαρισμού 

 
5.1.1. Για τις τουαλέτες χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου ή χρώματος 

εργαλεία (σφουγγαρίστρα σφουγγάρια πανιά κλπ) ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα και 
δε θα χρησιμοποιούνται για το καθάρισμα άλλων χώρων. 
5.1.2. Οι άνω επιφάνειες των γραφείων καθαρίζονται με ιδιαίτερο πανί ή χαρτί και 

ειδικό υγρό που δε χρησιμοποιείται για καθαρισμό άλλων χώρων. 
 

5.2. Καθημερινές εργασίες. 
 Άδειασμα και καθάρισμα των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες, 

συγκέντρωση αυτών και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων. 

 Τοποθέτηση καθαρής σακούλας σε όλα τα καλάθια. 
 Ξεσκόνισμα-καθάρισμα των επίπλων, (γραφεία καρέκλες, τραπέζια, 

βιβλιοθήκες, συσκευών κλπ) και γενικά κάθε αντικειμένου κινητού ή σταθερού 
προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή στους τοίχους (πρεβάζια παραθύρων, 
καλοριφέρ κλπ). 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, διαδρόμων, σκαλών, πλατύσκαλων με 
καθαρή υγρή σφουγγαρίστρα και ειδικό υγρό, με ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά 

και στις γωνίες. 
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των διαδρόμων, του χώρου διαλείμματος και του 

κυλικείου. 
 Καθαρισμός των εισόδων, σφουγγάρισμα δαπέδων. 
 Καθαρισμός και σφουγγάρισμα χώρου αποδυτηρίων. 

 Καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων με τη λήξη του ωραρίου 
μαθημάτων, στις αίθουσες που αυτά πραγματοποιούνται. 

 Καθαρισμός κουπαστών σκάλας. 
 
5.3. Εβδομαδιαίες εργασίες 

 Πλύσιμο καθάρισμα των θυρών των αιθουσών και των εργαστηρίων ισογείου 
και ορόφου και των κτιρίων των εργαστηρίων Μηχανολογίας και Εναερίων. 

 Ξεσκόνισμα-καθάρισμα επίπλων (τραπέζια, καρέκλες, κλπ) του χώρου 
διαλείμματος. 

 Πλύσιμο γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους τις 

πλευρές, καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων των υποποδίων και των 
καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί, κλπ). 

 Πλύσιμο διαχωριστικών (τζάμια ή πλαστικά), πλαίσια τζαμιών παραθύρων 
πρεβαζιών και θυρών. 

 Πλύσιμο όλων των καλαθιών μέσα-έξω. 

 Σκούπισμα και καθάρισμα των σκουπιδιών στους πλακόστρωτους εξωτερικούς 
χώρους περιμετρικά της Σχολής καθώς και μάζεμα των φύλλων του 

ασφαλτοστρωμένου δρόμου που υπάρχει από την κεντρική είσοδο και 
περιμετρικά της Σχολής. 
 

5.4. Εργασίες δεκαπενθημέρου 
 Καθάρισμα λεκέδων από τους τοίχους (εφόσον το επιτρέπει το υλικό 

κατασκευής τους), ξαράχνιασμα τοίχων και οροφής ολόκληρου του κτιρίου. 
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 Πλύσιμο και καθάρισμα των υαλοπινάκων των τριών εισόδων της Σχολής, 
(βόρεια - νότια- δυτική). 

 Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών και γυάλισμα με ειδικό υγρό και 
στεγνό πανί. 

 
5.5. Χώροι WC 
Καθημερινά: 

 Επιμελημένο καθαρισμό των WC πλύσιμο μέσα-έξω των λεκανών, των 
πλακιδίων γύρω από τον νιπτήρα και όλων των ειδών υγιεινής, με 

απολυμαντικό υγρό και σκούπισμα αυτών με υγρό πανί. 
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου WC και προθαλάμου. 
 Καθαρισμός βρυσών, καθρεπτών και μεταλλικών αντικειμένων (διακοσμητικών) 

του WC. 
 Άδειασμα καλαθιών και τοποθέτηση νέας σακούλας. 

 Αναπλήρωση σαπουνιών, χαρτιού υγείας και χαρτιού χεριών. 
 
 

6. Γενικά 
Σε περίπτωση που έκτακτες συνθήκες το επιβάλουν είναι δυνατόν να κληθεί το 

συνεργείο καθαρισμού για να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση. 

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν το βασικό πλαίσιο καθαρισμού των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του κτιρίου και περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής θα 
καθορίζονται από τον αρμόδιο της Σχολής. 

 
 

7. Αξιολόγηση 
Ο εργολάβος, με βάση τα παραπάνω, θα αξιολογείται κάθε μήνα από επιτροπή που 

θα συσταθεί από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, με βαθμολόγηση ικανοποίησης από 
το 1-καθόλου έως το 5-πολύ καλά. 


